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Burmistrz Miasta Pułtusk 
 

Wojciech Gregorczyk 

1. WSTĘP 
 

      Szanowni Państwo, 
 

w załączeniu przedstawiam „Raport o stanie Gminy Pułtusk 

za rok 2019”, który stanowi podsumowanie działalności 

samorządu gminnego na przestrzeni ubiegłego roku.  

Jest to zarówno drugi raport przygotowany zgodnie 

 z wymogami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym,  

jak również od czasu, od kiedy pełnię obowiązki burmistrza, 

ale obejmuje on dopiero pierwszy pełny rok mojej pracy.  

Na ponad 200 stronicach zostały zaprezentowane 

najważniejsze działania Urzędu Miejskiego w Pułtusku, 

gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek. Dokument ten stanowi 

kompendium wiedzy o działalności gminy, o jej sytuacji gospodarczej i społecznej, zatem 

staje się on podstawą do dialogu i obiektywnej oceny. Raport obrazuje przede wszystkim 

te obszary działalności gminy, które są priorytetowe, biorąc pod uwagę np. liczbę 

projektów, inwestycji, bądź też zakres wydatkowania środków finansowych.  

Stan gminy to nie tylko efekt pracy burmistrza, ale również rezultat aktywności  

i zaangażowania radnych Rady Miejskiej, sołtysów, pracowników urzędu, jednostek 

organizacyjnych, instytucji kultury i spółek, ale także wielu stowarzyszeń i organizacji 

oraz  dużej liczby mieszkańców naszej gminy, za co chciałbym wszystkim serdecznie 

podziękować.  

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że lektura Raportu pozwoli dostrzec wszystkim, 

którzy zechcą zapoznać się z jego treścią, jak ważną rzeczą jest twórcze zaangażowanie 

w sprawy gminy oraz efektywne nią zarządzanie. Patrząc z perspektywy ostatnich 30 lat 

samorządności, a tym bardziej obecnie po kilku miesiącach walki z epidemią, widzimy, 

że siła samorządu oraz jego przyszłość nie zależą jedynie od formalnego wypełniania 

przepisów prawa, choć to stanowi niezbędny fundament w działalności administracji 

publicznej, ale przede wszystkim od tego, czy potrafimy być wspólnotą i wypracować 

spójną wizję mądrego rozwoju gminy, pracując rzetelnie nad tym wyzwaniem dzień  

po dniu.  

Wierzę, że integracja społeczna, która w dalszym ciągu będzie przedmiotem naszej 

wspólnej troski, zaowocuje kolejnymi pomysłami, a tym samym poprawą pracy 

samorządu gminnego, dobrymi inwestycjami, rozwojem kultury i infrastruktury nie tylko 

w takim rozumieniu, że nasze miasto i gmina będą cieszyć się coraz większym 

zainteresowaniem jako urzekająca atrakcja turystyczna, lecz również, że znacząco 

wpływać będzie na podniesienie poziomu życia codziennego mieszkańców.  
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2. ZARZĄDZANIE GMINĄ 
 
 

2.1. BURMISTRZ, ZASTĘPCA BURMISTRZA, SEKRETARZ, 

SKARBNIK 
 

 
 

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. Gminą Pułtusk zarządzali: 
 
 
Burmistrz Miasta Pułtusk  
Wojciech Gregorczyk 
 
Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk  
Tomasz Sobiecki 
 
Sekretarz Miasta Pułtusk  
Patrycja Kazimierczak 
 
 
Skarbnik Miasta Pułtusk  
Teresa Turek  
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2.2. RADA MIEJSKA W PUŁTUSKU 
 

 Skład Rady Miejskiej w Pułtusku VIII kadencji: 
 

1. Ireneusz Purgacz – Przewodniczący Rady Miejskiej 
2. Henryk Łaszczych - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
3. Mariusz Osica - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
4. Anna Frejlich 
5. Michał Górecki  
6. Michał Kisiel  
7. Adam Knochowski  
8. Cezary Kordowski  
9. Beata Kowalska 
10. Sławomir Krysiak 
11. Adam Maicki  
12. Andrzej Mitkowski 
13. Adam Nalewajk  
14. Bogdan Pieńkos  
15. Franciszek Piórek  
16. Adam Prewęcki  
17. Ryszard Rutkowski 
18. Łukasz Skarżyński 
19. Mirosław Szmeja  
20. Andrzej Wydra  
21. Stanisław Zaremba 

 

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pułtusku w VIII kadencji w 2019 r.: 
 

 Komisja Rewizyjna - Przewodniczący komisji – radny Michał Górecki. Komisja 

liczy 7 członków i obradowała na 7 posiedzeniach w tym 3 wspólnych.  

 Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa - Przewodniczący 

komisji – radny Adam Maicki. Komisja liczy 9 członków i obradowała  

na 8 wspólnych posiedzeniach. 

 Komisja Polityki Regionalnej - Przewodniczący komisji – radny Franciszek 

Piórek. Komisja liczy 9 członków i obradowała na 10 posiedzeniach, w tym  

8 wspólnych. 

 Komisja Polityki Społecznej - Przewodniczący komisji – radny Stanisław 

Zaremba. Komisja liczy 7 członków i obradowała na 8 wspólnych  posiedzeniach. 

 Komisja Budżetu i Finansów Przewodniczący komisji – radny Sławomir 

Krysiak. Komisja liczy 6 członków i obradowała na 8 wspólnych  posiedzeniach. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący komisji – radny 

Bogdan Pieńkos. Komisja liczy 7 członków i obradowała na 4 posiedzeniach. 
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Doraźne Komisje Rady Miejskiej w Pułtusku w VIII kadencji w 2019 r.: 
 

 Komisja Statutowa - Przewodniczący komisji – radny Ireneusz Purgacz. 

Komisja liczyła 6 członków i obradowała na 2  posiedzeniach. 

Komisja powołana uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr II/19/2018  z dnia 26 listopada 

2018 r. Okres działania od 26.11.2018 r. do 31.03.2019 r. 

Zadaniem Komisji było opracowanie i dostosowanie treści Statutu Gminy Pułtusk  

do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw  

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych i innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. Komisja przedłożyła projekt Statutu Gminy Pułtusk na sesji w dniu  

27 marca 2019 r., który został przyjęty bez poprawek przez Radę Miejską w Pułtusku 

uchwałą nr IX/73/2019. W dniu 10 kwietnia 2019 r. wszedł w życie nowy Statut Gminy 

Pułtusk (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4707).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 11 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

2.3. JEDNOSTKI POMOCNICZE 
 
W gminie Pułtusk funkcjonują 23 sołectwa. W 2019 r. odbyły się wybory do organów 

jednostek pomocniczych. Dokonano wyboru sołtysów i członków rad sołeckich  

na kadencję 2019 - 2023.  W wyniku wyborów zmiany sołtysów nastąpiły w pięciu 

sołectwach: Boby, Kokoszka, Moszyn, Płocochowo i Zakręt.  

 
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1. Alina Galas Sołtys wsi  Białowieża  

2. Robert Golatowski Sołtys wsi  Boby   

3. Alina Tomporek Sołtys wsi  Chmielewo  

4. Agnieszka Siemek  Sołtys wsi  Głodowo  

5. Mieczysław Kaczmarczyk Sołtys wsi  Gnojno  

6. Henryka Pielachowska  Sołtys wsi  Grabówiec  

7. Ryszard Tomczak Sołtys wsi  Gromin  

8. Jerzy Dobrzyński Sołtys wsi  Jeżewo  

9. Janusz Mitkowski  Sołtys wsi  Kleszewo  

10. Marek Kozarzewski Sołtys wsi  Kacice  

11. Anna Jaworska Sołtys wsi  Kokoszka  

12. Magdalena Kubecka  Sołtys wsi  Lipa  

13. Waldemar Żurawiński  Sołtys wsi  Lipniki Nowe   

14. Jan Bochenek Sołtys wsi  Lipniki Stare   

15. Zbigniew Brach Sołtys wsi  Moszyn   

16. Zenon Szulecki  Sołtys wsi  Olszak   

17. Jerzy Ślesicki  Sołtys wsi  Pawłówek   

18. Małgorzat Kozłowska  Sołtys wsi  Płocochowo   

19. Andrzej Mróz Sołtys wsi  Ponikiew   

20. Hanna Wysocka Sołtys wsi  Przemiarowo  

21. Marianna Jabłońska Sołtys wsi  Szygówek  

22. Roman Piórek Sołtys wsi  Trzciniec  

23. Tomasz Rakocki   Sołtys wsi  Zakręt  
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2.4. URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU 
 
Siedziba Urzędu Miejskiego w Pułtusku - budynek ratusza przy ul. Rynek 41.   
 

 
 
 
W budynku przy ul. Staszica 35 mieszczą się:                   
 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej, 

 

 Wydział Edukacji i Promocji.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 13 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 

KORESPONDENCJA WPŁYWAJĄCA  

DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU 
 
 

Do Urzędu Miejskiego w Pułtusku w 2019 r. wpłynęło – 28 786 pism (w 2018 r. – 26 403). 

 

 
 

W okresie 1.01 – 31.12.2019 r. w ramach przyjęć interesantów Burmistrz Miasta Pułtusk 

oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk przyjęli łącznie 598 osób (w 2018 r – 488 osób). 
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2.4.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO 

W PUŁTUSKU 
 

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pułtusku obowiązujący  

w dniu 31.12.2019 r. 
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Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Pułtusku 

 
FN  - Wydział Budżetu i Finansów 
FN-B  - Referat Budżetu  
FN-POL - Referat Podatków i Opłat Lokalnych  
ORN  - Wydział Organizacji i Nadzoru  
ORN-SAZ  - Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 
SO  - Wydział Spraw Obywatelskich 
SO-USC - Urząd Stanu Cywilnego 
GGA  - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury 
ZK  - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej 
ZK-KSM - Komenda Straży Miejskiej 
ZK-ZKW - Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych 
IRPŚP  - Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 
KRŚ  - Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
KRŚ-SM - Samodzielne Stanowisko ds. Mieszkaniowych 
IPŚP  - Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 
EP  - Wydział Edukacji i Promocji 
ZEKiS  - Zespół Edukacji, Kultury i Sportu 
ZTP  - Zespół Turystyki i Promocji 
BR  - Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej 
ZZP  - Zespół Zamówień Publicznych 
ZKU  - Zespół Kadr Urzędu 
ZIU  - Zespół Informatyków Urzędu 
ZRP  - Zespół Radców Prawnych  
JRP  - Zespół Jednostka Realizująca Projekt Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku 
OIN  - Zespół Ochrony Informacji Niejawnych 
SAW  - Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 
BHP       - Samodzielne Stanowisko ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
SNS   - Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad Spółkami 
KZ  - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej 
IOD  - Inspektor Ochrony Danych 
  

Inne jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk: 
 
MOPS  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku 
MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku 
PBP  - Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusku 
Muzeum Regionalne - Muzeum Regionalne w Pułtusku 
MCKiS  - Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku 
PSP1  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku 
   z Filią w Bobach 
ZS2  - Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 
PSP3  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

   im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku 
PSP4  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny  

Szewińskiej w Pułtusku 
PSP w Płocochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II  
  w Płocochowie 
ZSP w  Przemiarowie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie 
PM 4  - Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 
PM 5  - Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku 
Żłobek Miejski - Żłobek Miejski w Pułtusku 
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Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku 

 
Od 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku obowiązywała struktura 

organizacyjna utworzona na podstawie zarządzenia nr 15/2018 Burmistrza Miasta 

Pułtusk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku. Na mocy ww. zarządzenia od 1 stycznia 2019 r. rozpoczął 

funkcjonowanie Wydział Edukacji i Promocji.  

 

W trakcie 2019 r. struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pułtusku kilkukrotnie 

ulegała zmianie w tym: 

 

 zarządzeniem nr 48/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 14 marca 2019 r. 

- utworzono Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

 

 zarządzeniem nr 85/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 22 lipca 2019 r. 

- utworzono Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad Spółkami, 

 

 zarządzeniem nr 91/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

- utworzono Samodzielne Stanowisko ds. Mieszkaniowych w Referacie Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku przedstawiało się następująco: 
 

Nazwa komórki Stan na dzień 
1.01.2019 r.  
w etatach 

Stan na dzień 
31.12.2019 r.  
w etatach 

Zastępca Burmistrza Miasta 1 1 

Sekretarz Miasta 1 1 

Skarbnik Miasta 1 1 

Wydział Budżetu i Finansów, w tym: 
- Referat Budżetu 
- Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

17  17  
 

Wydział Organizacji i Nadzoru wraz  
z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Archiwum 
Zakładowego 

15 15  

Wydział Spraw Obywatelskich, w tym: 
- Urząd Stanu Cywilnego  

5 6 

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury 5 7 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw 
Wojskowych i Straży Miejskiej, w tym: 
- Komenda Straży Miejskiej 
- Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Wojskowych  

7 
 

7 
 

Wydział Inwestycji, Rolnictwa  
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,  
w tym: 
- Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska wraz z Samodzielnym 
Stanowiskiem ds. Mieszkaniowych 
- Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków 
Pozabudżetowych 

18,1  21,5  

Wydział Edukacji i Promocji, w tym: 
- Zespół Edukacji, Kultury i Sportu 
- Zespół Turystyki i Promocji 

8 9,8 

Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej 2 2 

Zespół Zamówień Publicznych - 1 

Zespół Kadr Urzędu 2 2 

Zespół Informatyków Urzędu 1,5 1,5 

Zespół Radców Prawnych 1,5 1,5 

Zespół Jednostka Realizująca Projekt „Strefy 
zieleni i rekreacji w Pułtusku” 

0,5 1  
 

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu 
Wewnętrznego 

0,5 0,5 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP - 0,2 

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad 
Spółkami 

- 0,5 

Inspektor Ochrony Danych 0,5 0,5 

Zatrudnienie w ramach umów z PUP 5 1 
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2.5. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK 
 
Burmistrz Miasta wydaje dwa rodzaje zarządzeń:  
 

 - zarządzenia organu -  działając jako organ wykonawczy gminy;  

 - zarządzenia wewnętrzne – działając jako kierownik urzędu.  

 
Zarządzenia Burmistrza jako organu wykonawczego gminy podejmowane  

są w danej kadencji i dotyczą funkcjonowania Gminy Pułtusk, spraw jej mieszkańców 

oraz jednostek organizacyjnych gminy.  

 

Natomiast zarządzenia wewnętrze Burmistrza są podejmowane w danym roku 

kalendarzowym i dotyczą głównie spraw kierowania i funkcjonowania Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku i jego pracowników.  

 

W 2019 r. Burmistrz Miasta Pułtusk wydał łącznie 98 zarządzeń działając jako organ 

gminy (w 2018 r. – 153), z których 10 zarządzeń przygotowali pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz działająca przy MOPS – Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 88 zarządzeń zostało 

sporządzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku.  

 

Burmistrz Miasta Pułtusk w 2019 r. wydał – 84 zarządzenia wewnętrzne (w 2018 r. – 89), 

które zostały sporządzone przez następujące wydziały, referaty i zespoły Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku: 
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LICZBA ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH SPORZĄDZONYCH W 2019 r.  

PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI URZĘDU 

 
 

LICZBA ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH SPORZĄDZONYCH W 2018 r.  

PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI URZĘDU 
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2.6. KONTROLA ZARZĄDCZA W GMINIE PUŁTUSK 
 
Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 

i zadań gminy w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zasady 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Pułtusk określone zostały zarządzeniem  

Nr 362/2017 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 grudnia 2017 r.  

 

Kontrola zarządcza w Gminie Pułtusk funkcjonuje na dwóch poziomach: 

 

 I poziom – kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy 

Pułtusk, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym  kontrola 

zarządcza prowadzona przez Burmistrza Miasta Pułtusk w Urzędzie Miejskim  

w Pułtusku; 

 

 II poziom – kontrola zarządcza na poziomie Gminy Pułtusk jako jednostki 

samorządu terytorialnego, wykonywana przez Burmistrza Miasta Pułtusk. 

 
Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku, złożyli 

informacje o zidentyfikowanych i ocenionych ryzykach w ramach działania swoich 

komórek organizacyjnych, przeciwdziałaniu tym ryzykom oraz opisaniu szans osiągnięcia 

celu - zadania. Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich było najczęściej wskazywane przez 

kierowników komórek organizacyjnych i oceniono je na poziomie akceptowalnym. 

W tym zakresie kierownicy sygnalizowali potrzebę większego udziału pracowników  

w odpowiednich szkoleniach, ustanawiania systemu zastępstw przez osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach oraz wprowadzania i zapewnienia odpowiednich, 

nowoczesnych technologii informatycznych i ich zabezpieczeń.  

Wyniki analizy ryzyka nie wskazują na istnienie okoliczności, które wymagałyby podjęcia 

nadzwyczajnych działań naprawczych. Redukcja poziomu wykazanych zagrożeń może 

zostać zrealizowana w ramach sił i środków dostępnych w obecnym kształcie 

funkcjonowania Urzędu.   

Samoocena kontroli zarządczej to działanie, poprzez które dokonywana jest analiza  

i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej (tj. systemu zarządzania) przez kadrę 

kierowniczą i pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku.  

Jest to narzędzie, które daje ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej,  

w szczególności w tych obszarach, w których nie przeprowadzono żadnych działań 

audytorskich czy kontrolnych.  

Refleksja dotycząca samooceny może przyczynić się do poprawy komunikacji pomiędzy 

kierownictwem a pozostałymi pracownikami oraz wzmacniać świadomość 

ich odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej.  

Źródło informacji dotyczące ww. samooceny kontroli zarządczej stanowią 

kwestionariusze samooceny, które kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani 
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byli przekazać do pełnomocnika do końca lutego za rok poprzedni. Na podstawie 

wyników samooceny, poziom funkcjonującej w Urzędzie Miejskim w Pułtusku kontroli 

zarządczej należy ocenić jako zadowalający. 

Celem potwierdzenia, że kontrola zarządcza funkcjonująca w Gminie Pułtusk zapewnia 

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy 

we wszystkich podejmowanych działaniach, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek oświaty, pomocy społecznej i instytucji kultury zobowiązani byli złożyć 

informacje o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej 

w podległych im jednostkach. Informacja odnosi się do zdarzeń dla minionego roku 

budżetowego. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych oświadczyli, iż wypełniają 

standardy kontroli zarządczej w swoich jednostkach. 

   

W zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej niektórzy dyrektorzy jednostek oświaty, 

wypełniając informację o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. zgłosili potrzebę podjęcia 

dodatkowych działań celem ulepszenia systemu i pełniejszego wypełnienia 

obowiązujących standardów, poprzez:  

 

 udzielenie wsparcia organizacyjno - prawnego ze strony organu prowadzącego, 

w związku z koniecznością wdrożenia od 1 stycznia 2021 r. Pracowniczych Planów 

Kapitałowych (PPK);  zabezpieczenie na ten cel środków finansowych oraz wybór 

funduszu i zarządzającego funduszem, 

 
 udzielenie wsparcia finansowego i organizacyjnego w związku z koniecznością 

przeprowadzenia w roku 2020 gruntownej naprawy z częściową wymianą 

ogrodzenia (zły stan techniczny ogrodzenia, mający istotny wpływ 

na bezpieczeństwo).  

 
Zdaniem Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej, temat zabezpieczenia środków 

finansowych na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych należałoby rozważyć 

przy procedowaniu budżetu na 2021 r. Natomiast źródła zabezpieczenia środków  

na naprawę i przebudowę ogrodzenia, zostały wskazane w trybie  prac nad budżetem 

na 2020 r. 
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2.7. KONTROLE PRZEPROWADZONE W GMINIE  

PUŁTUSK 
 

Jednostki budżetowe Gminy Pułtusk 
 

Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres 
kontroli 

Liczba 
zaleceń 

 
 
 
 
 
 
 

Urząd 
Miejski  

w 
Pułtusku 

12 
 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych: 

 kontrola projektu pn. 
„Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki budynków 
użyteczności publicznej Gminy 
Pułtusk”; 

 kontrola projektu pn. „Więcej 
miejsc przedszkolnych – 
gwarancją lepszej jakości 
edukacji przedszkolnej 
w Pułtusku”; 

 kontrola projektu pn. „Przyszłość 
należy do nas – rozwój 
umiejętności uczniów Zespołu 
Szkół Nr 2 w Pułtusku”; 

 kontrola projektu pn. „Wzrost 
regionalnego potencjału 
turystycznego w Pułtusku 
poprzez ochronę obiektów 
zabytkowych”; 

 kontrola projektu pn. „Młodzi 
ludzie w wielkim świecie 
innowacji – stawiamy na 
wszechstronny  rozwój uczniów 
PSP Nr 1 w Pułtusku”; 

 kontrola projektu pn. 
„Kompleksowa poprawa 
warunków komunikacji pieszej 
i rowerowej w Pułtusku ”. 
 

0 

Archiwum Państwowe  
w Warszawie Oddział 
 w Pułtusku: 
 kontrola  w zakresie 

postępowania z materiałami 
archiwalnymi wchodzącymi 

5 
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do państwowego zasobu 
archiwalnego  dokumentacją 
niearchiwalną powstałą 
 i zgromadzoną w Urzędzie 
Miejskim w Pułtusku do dnia 
kontroli włącznie. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego  
w Pułtusku: 
 kontrola w zakresie utrzymania 

obiektów oczyszczalni ścieków 

pod kątem spełnienia warunków 

określonych w art. 61-62 ustawy 

z dnia 7.07.1994 r. Prawo 

budowlane ze szczególnym 

uwzględnieniem instalacji 

i urządzeń służących ochronie 

środowiska. 

 

0 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie Wydz. 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego: 
 kontrola dot. prawidłowości 

wykonywania i dokumentowania 
czynności wynikających z art. 12 
ustawy z dnia 29.08.1997 r. 
o strażach gminnych, zasadności 
oraz sposobu dokumentowania 
użycia środków przymusu 
bezpośredniego, a także 
prowadzenia ewidencji, o których 
mowa w art. 9a ust 1 ww. ustawy. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izba Administracji Skarbowej  
w Warszawie I Wydz. Audytu 
Środków Pochodzących  
z Budżetu UE  
oraz Niepodlegających Zwrotowi 
Środków z Pomocy Udzielanej 
przez Państwa Członkowie EFTA 
(ICE-1):  
 kontrola projektu pn. „Wzrost 

regionalnego potencjału 
turystycznego w Pułtusku 
poprzez ochronę obiektów 
zabytkowych”. 
 

0 
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Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 
Delegatura WIOŚ w 
Ciechanowie: 
 kontrola dot. gospodarowania 

odpadami komunalnymi 
obejmująca przestrzeganie 
przepisów ustawy z dnia 
13.09.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
i przepisów ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach. 

 

0 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie Delegatura 
w Ciechanowie: 
 kontrola zadania pn. 

„Zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy wiejskiej we wsi 
Moszyn poprzez budowę wiaty 
grillowej wraz z wyposażeniem 
w stół, ławki, paleniska wraz 
z grillem ogniskowym oraz 
zazielenienie terenu”. 

0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 25 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Liczba  
kontroli 
zewn. 

 
Prowadzący kontrolę i zakres 

kontroli 

Liczba  
zaleceń 

 

 

 

 

 

 
MOPS  

w 
Pułtusku 

 

 

 

 

 

 
1 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Płocku Wydz. Kontroli 
Płatników Składek w Ciechanowie 
- kontrola obejmowała: 

 prawidłowość i rzetelność 
obliczania składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz 
innych składek, do których 
pobierania zobowiązany jest 
zakład oraz zgłaszanie do 
ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego; 

 ustalanie uprawnień 
do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i wypłacanie tych 
świadczeń oraz dokonywanie 
rozliczeń z tego tytułu; 

 prawidłowość i terminowość 
opracowywania wniosków 
o świadczenia emerytalne 
i rentowe; 

 wystawianie zaświadczeń 
lub zgłaszanie danych dla celów 
ubezpieczeń społecznych. 
 

 

 

 

 
0 
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Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba  

zaleceń 

 

 

 

 

 

 
 

MOSiR 
w 

Pułtusku 

6 

Stadion Miejski w Pułtusku 
 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Pułtusku: 

 użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem i wymaganiami 
ochrony środowiska oraz kontrola stanu 
technicznego i estetyk. 

 

 

 

 

 
0 

Kryta pływalnia w Pułtusku 
 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 
w Pułtusku: 

 użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem 
i wymaganiami ochrony środowiska 
oraz stan techniczny i estetyka 
(trzykrotnie). 

 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Pułtusku: 

 utrzymanie właściwego stanu 
higieniczno-sanitarnego obiektu; 

 kontrola pobranych próbek wody 
basenowej do badań jakości wody 
i jej przydatności do kąpieli. 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 
 

0 

 

 
0 
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Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
Przedszkole 

Miejskie Nr 4 
z Oddziałami 

Integracyjnymi 
w Pułtusku 

 

1 

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Pułtusku: 
 

 warunki higieniczne placówki. 
 

0 

 

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres 
kontroli 

Liczba 
zaleceń 

 
Przedszkole 

Miejskie 
Nr 5  

w Pułtusku 

2 

Główny specjalista ds. BHP: 

 zapewnienie bezpieczeństwa 
w obiekcie. 

1 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Pułtusku: 

 stan sanitarny przedszkola. 
 

0 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres 
kontroli 

Liczba 
zaleceń 

 
 
 

PSP  
w Płocochowie 2 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna  w Pułtusku: 

 ocena interwencji programowej 

pt. „Czyste powietrze wokół nas”; 

 

 ocena stanu sanitarno-

technicznego szkoły; 

 ocena sposobu żywienia; 

 przestrzeganie zasad BHP. 

0 
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Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
 
 
 
 
 
 

PSP Nr 1 
w Pułtusku 

z Filią 
w Bobach 6 

Kuratorium Oświaty w Warszawie 
Delegatura w Ciechanowie: 

 wizja lokalna Filii w Bobach - ocena 
warunków realizacji wychowania 
przedszkolnego i I etapu edukacyjnego. 
 

0 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Pułtusku: 
 ocena stanu szkoły przed rozpoczęciem 

roku szkolnego 2019/2020; 

 ocena stanu sanitarnego szkoły, wizytacja  
dot. działań prozdrowotnych w szkole; 

 zapewnienie utrzymania czystości 
i higieny dla uczniów. 

0 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Warszawie Oddział 
w Pułtusku: 
 stosowanie środków ochrony roślin 

z uwzględnieniem realizacji zasad 

integrowanej ochrony roślin. 

0 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Pułtusku: 

 kontrola użytkowanego obiektu. 
0 
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Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres 
kontroli 

Liczba 
zaleceń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSP Nr 3 
z Oddziałami 

Integracyjnymi 
w Pułtusku 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Pułtusku: 

 kontrola w użytkowanym 
obiekcie pod kątem 
wypoczynku zimowego; 

 kontrola w użytkowanym 
obiekcie w ramach akcji pn. 
„Bezpieczne Ferie 2020”. 

 

 
 
 

0 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pułtusku: 

 ocena interwencji 
programowej „Trzymaj 
Formę”; 

 kontrola programowa  
w ramach akcji 
pn. „Przygotowanie szkoły 
do rozpoczęcia roku 
szkolnego”; 

 ocena stanu sanitarno-
technicznego szkoły, bloku 
żywienia, ocena warunków 
zdrowotnych środowiska 
pracy. 

 

 
 
 
 
 

0 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 
w Warszawie Oddział w Pułtusku: 

 prawidłowość stosowania 
środków ochrony roślin, 
zgodnie z ustawą z dnia 
8.03.2019 r. o środkach 
ochrony roślin. 

 

 
 
 

0 
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Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
 
 
 
 
 
 

PSP Nr 4 
z klasami 

sportowymi 
w Pułtusku 

5 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Pułtusku: 
 ocena programu „Nie pal przy mnie, 

proszę”; 

 kontrola problemowa w ramach akcji 

pn. „Przygotowanie szkoły 

do rozpoczęcia roku szkolnego”; 

 ocena stanu sanitarno- technicznego 

szkoły i pomieszczeń wyposażenia 

bloku żywienia; 

 diagnoza przedsięwzięć 

prozdrowotnych w szkole; 

 warunki zdrowotne stanowiska 

pracy. 

 

0 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Pułtusku: 
 stan techniczny placu zabaw. 

1 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 
Oddział w Pułtusku: 
 stosowanie środków ochrony roślin 

zakwalifikowanych jako stwarzające 

zagrożenie dla zdrowia człowieka na 

terenach m. in. szkół podstawowych. 

 

0 
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Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres 
kontroli 

Liczba 
zaleceń 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół 
Szkolno-

Przedszkolny 
w 

Przemiarowie 
8 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Pułtusku: 
 ocena stanu sanitarnego na 

bloku żywieniowym. 

0 

Główny Specjalista ds. BHP: 
 zapewnienie bezpieczeństwa w 

obiekcie. 
0 

Firma usługowo-handlowa POŻ-
BIS Maków Maz.: 
 kontrola sprzętu gaśniczego. 

0 

Kominiarstwo Grzegorz 
Grabowski Pułtusk: 
 okresowa kontrola przewodów 

kominowych 

w budynku szkoły (dwukrotnie). 

0 

Urządzenia Grzewcze Edward 
Malison Ciechanów: 
 kontrola kotłowni olejowej. 

0 

KONS-Z-BUD Kazimierz 
Sadkowski: 
 kontrola okresowa (roczna) 

stanu technicznego budynku 

szkoły; 

 kontrola okresowa (pięcioletnia) 

stanu technicznego budynku 

przedszkola. 

0 
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Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Liczba  
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres 
kontroli 

Liczba 
zaleceń 

 
 
 
 

ZS Nr 2 
z Oddziałami 

Integracyjnymi 
w Pułtusku 

6 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pułtusku: 

 kontrola dot. sprzedaży 
przekąsek i napojów 
w dystrybutorach 
automatycznych; 

 kontrola interwencyjna 
dot. sprzedaży środków 
spożywczych w 
dystrybutorach 
automatycznych; 

 ocena programu 
edukacyjnego „Trzymaj 
formę”; 

 kontrola sanitarna 
kompleksowa w zakresie 
utrzymania należytego stanu 
higienicznego obiektu, 
warunków zdrowotnych 
środowiska pracy, ocena 
stanu sanitarnego szkoły, 
ocena sposobu żywienia. 

0 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych: 

 kontrola projektu unijnego 

Nr PPMA.10.01.01-14-

a264/18. 

0 

MOPS w Pułtusku: 
 kontrola jakości i ilości 

przygotowywanych 

i wydawanych posiłków przez 

ZS Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Pułtusku. 

0 
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Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 
kontr

oli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEC 
Sp. z o. o. 

w Pułtusku 2 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pułtusku: 
 utrzymanie należytego stanu 

higienicznego zakładu pracy; 

 warunki zdrowotne środowiska pracy, 
w szczególności: zapobieganie 
powstawania chorób zawodowych 
i innych chorób związanych 
z warunkami pracy; 

 przestrzeganie przez producentów, 
importerów, osoby wprowadzające  
do obrotu substancje chemiczne, ich 
mieszaniny lub wyroby 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
25.02.2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach 
obowiązków wynikających z tej ustawy 
oraz z rozporządzeń Wspólnot 
Europejskich w niej wymienionych; 

 
 utrzymanie należytego stanu 

higienicznego zakładu pracy; 

 warunki zdrowotne środowiska pracy, 
w szczególności: zapobieganie 
powstawania chorób zawodowych 
i innych chorób związanych 
z warunkami pracy; 

 przestrzeganie przez producentów, 
importerów, osoby wprowadzające 
do obrotu substancje chemiczne, ich 
mieszaniny lub wyroby w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 25.02.2011 r. 
o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach obowiązków 
wynikających z tej ustawy oraz z 
rozporządzeń Wspólnot Europejskich 
w niej wymienionych. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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Nazwa 
jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 
kontroli 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
 
 
 
 

PWiK 
Sp. z o. o. 

w Pułtusku 
26 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Pułtusku: 

 utrzymanie należytego stanu 
higienicznego obiektu, warunki 
zdrowotne środowiska pracy oraz 
przestrzeganie przepisów przez 
osoby stosujące substancje 
niebezpieczne; 

 kontrola pobranych próbek wody 
SUW Pułtusk (osiemnastokrotnie); 

 kontrola pobranych próbek wody 
SUW Trzciniec (pięciokrotnie); 

 utrzymanie studni i wodociągów. 

 

0 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska: 

 przestrzeganie przepisów i decyzji 

administracyjnych w zakresie 

ochrony środowiska. 

2 

 
 
 
 

Nazwa 
jednostki 

kontrolowan
ej 

Liczba 
kontro

li 
zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
 

PPUK Sp.  
z o. o.  

w Pułtusku 
3 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pułtusku: 

 stan sanitarno-techniczny bazy 
transportowej przy ul. Rybitew 32; 

 stan sanitarno-techniczny 
składowiska odpadów 
komunalnych w Płocochowie; 

 stan sanitarno-techniczny  szaletu 
miejskiego. 

 

0 

 
 

 
     W pozostałych jednostkach, spółkach kontrole nie były przeprowadzane.  
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2.8. SKARGI, PETYCJE, WNIOSKI 
 
W celu umożliwienia mieszkańcom składania skarg i wniosków w sposób bezpośredni: 
 
 Burmistrz Miasta Pułtusk przyjmował interesantów w każdy poniedziałek w godz. 

14.00-17.00 oraz w każdy wtorek w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 

w Pułtusku; 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku przyjmował interesantów w każdy 

poniedziałek w godz. 15.00-17.00. 

Informacja o dniach i godzinach przyjęć wywieszona była w siedzibie Urzędu,  

w widocznym miejscu oraz podana na stronie BIP. W 2019 r. w Urzędzie Miejskim 

w Pułtusku prowadzone były rejestry przyjmowanych skarg i wniosków kierowanych 

do Burmistrza Miasta Pułtusk i Rady Miejskiej w Pułtusku. 

 

 

SKARGI, PETYCJE, WNIOSKI  

ROZPATRYWANE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg dotyczących zadań lub działalności 

pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku jest Burmistrz Miasta Pułtusk. W 2019 r. 

na działalność pracowników Urzędu Miejskiego wpłynęły – 3 skargi, organizację ruchu, 

transport drogowy oraz inwestycje – 1 skarga, ochronę środowiska – 1 skarga. 

 

Zestawienie sposobu załatwienia skarg rozpatrywanych przez Burmistrza 

Miasta Pułtusk w 2019 r.: 
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Zestawienie petycji, które wpłynęły do Burmistrza Miasta Pułtusk  

w 2019 r.   

 

Lp. Przedmiot petycji 
Komórka 

organizacyjna 

1. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową 
infrastruktury 

 
IRPŚP 

 

2. Sprzeciw mieszkańców odnośnie planowanej 
inwestycji dot. budowy drogi łączącej 
ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą 
 

 
IRPŚP 

 

3. Zadanie dla Gminnej Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych tj. opracowanie 
programu (harmonogramu) w zakresie zwiększania 
świadomości dotyczącej problematyki związanej 
z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci 
młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem 
alkoholu i środków odurzających, w celu 
wykorzystania w szkołach narzędzi 
informatycznych o charakterze edukacyjnym 
 

 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

 
 
 

Zestawienie sposobu załatwienia wniosków rozpatrywanych 
przez Burmistrza Miasta Pułtusk w 2019 r.: 
 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym Terminowość załatwiania wniosków 

Ogółem 

w tym 
Załatwione  
z przekroczeniem  
terminów K.p.a.  
w odniesieniu  
do poz. 2 

Załatwione 
z przekroczeniem 
terminów K.p.a.  
w odniesieniu  
do poz. 3 

Przekazano  
wg właściwości 

Załatwiono  
we własnym 
zakresie 

pozostałe 

 
76 

 
1 

 
75 

 
– 

 
– 

 
4 

 
 
Wnioski rozpatrzone w 2019 r. we własnym zakresie: 

- działalność jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk – 2 wnioski, 

- organizacja ruchu, transport drogowy oraz inwestycje – 61 wniosków, 

- bezpieczeństwo – 3 wnioski,  

- sprawy mieszkaniowe – 2 wnioski. 
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Zestawienie skarg i wniosków załatwionych w 2019 r. wg problematyki 
odpowiadającej zadaniom wynikającym z zakresu kompetencji 
Burmistrza Miasta Pułtusk:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

Działalność pracowników Urzędu Miejskiego

Organizacja ruchu, transport drogowy oraz inwestycje

Bezpieczeństwo

Ochrona środowiska

Sprawy mieszkaniowe

Skargi - liczba ogółem Wnioski - liczba ogółem
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SKARGI, PETYCJE, WNIOSKI  

ROZPATRYWANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PUŁTUSKU 

 
Zestawienie sposobu załatwiania skarg w 2019 r. przez Radę Miejską  
w Pułtusku: 

 
Zestawienie petycji, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Pułtusku  

w 2019 r.   

W 2019 r. wpłynęła jedna petycja - mieszkańców ul. Zielona Dróżka w sprawie budowy 

sieci kanalizacyjnej. Rada Miejska w Pułtusku podjęła uchwałę Nr XIV/131/2019 z dnia 

27 czerwca 2019 r. uznającą przedmiotową petycję za zasadną. 

 
Zestawienie sposobu załatwiania wniosków w 2019 r. przez Radę 
Miejską w Pułtusku: 
 
 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym Terminowość załatwiania wniosków 

Ogółem 

w tym 
Załatwione  
z przekroczeniem  
terminów K.p.a.  
w odniesieniu  
do poz. 2 

Załatwione 
z przekroczenie
m terminów 
K.p.a.  
w odniesieniu  
do poz. 3 

Przekazano  
wg właściwości 

Załatwiono  
we własnym 
zakresie 

pozostałe 

 
2 

 
- 

 
2 

 
– 

 
– 

 
1 
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Zestawienie skarg i wniosków załatwionych w 2019 r. wg problematyki 
odpowiadającej zadaniom wynikającym z zakresu kompetencji  
Rady Miejskiej w Pułtusku: 

 
 
 

ZESTAWIENIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW W 2019 R.  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY PUŁTUSK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym Terminowość załatwiania wniosków 

Ogółem 

w tym 
Załatwione  
z przekroczeniem  
terminów K.p.a.  
w odniesieniu  
do poz. 2 

Załatwione 
z przekroczeniem 
terminów K.p.a.  
w odniesieniu  
do poz. 3 

Przekazano  
wg właściwości 

Załatwiono  
we własnym zakresie 

pozostałe 

 
2 

 
- 

 
2 

 
– 

 
– 

 
- 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY,  

W TYM DEMOGRAFIA 
 
 

Gmina Pułtusk jest gminą miejsko-wiejską. Ogólna liczba mieszkańców 23 sołectw 

wynosiła na koniec 2019 r. - 4 908 osób. Miejscowością wiejską zamieszkałą przez 

największa liczbę mieszkańców jest Grabówiec (636 mieszkańców). Najmniej 

mieszkańców liczy Pawłówek - 8. Liczba mieszkańców miasta wynosiła 19 324 osoby. 

 

Ogólna liczba mieszkańców gminy Pułtusk w ostatnich latach utrzymuje się 

na podobnym poziomie. Według podziału na płeć utrzymuje się większa liczba kobiet 

zarówno na terenach wiejskich, jak i w  mieście. W ostatnich latach można 

zaobserwować spadek liczby urodzeń. Zmniejszyła się również liczba zgonów na terenie 

gminy Pułtusk.   
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Ludność Gminy Pułtusk 

 
Liczba mieszkańców gminy - stan na 31.12.2019 r. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

liczba 
mieszkańców 23 
sołectw gminy 

Pułtusk:
4908  (20%)

liczba 
mieszkańców 

miasta Pułtusk: 
19324 (80%)

172
186

200
298

149
636

211
105

328
288

88
174

136
282

247
92

8
542

115
337

21
254

39

Sołectwo Białowieża
Sołectwo Boby

Sołectwo Chmielewo
Sołectwo Głodowo

Sołectwo Gnojno
Sołectwo Grabówiec

Sołectwo Gromin
Sołectwo Jeżewo
Sołectwo Kacice

Sołectwo Kleszewo
Sołectwo Kokoszka

Sołectwo Lipa
Sołectwo Lipniki Nowe

Sołectwo Lipniki Stare
Sołectwo Moszyn

Sołectwo Olszak
Sołectwo Pawłówek

Sołectwo Płocochowo
Sołectwo Ponikiew

Sołectwo Przemiarowo
Sołectwo Szygówek
Sołectwo Trzciniec

Sołectwo Zakręt

Liczba mieszkańców w sołectwach - stan na 31.12.2019 r. 

liczba mieszkańców
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 Liczba urodzonych dzieci zameldowanych na terenie gminy Pułtusk  

w 2019 r. – 227.  

 Liczba zgonów mieszkańców gminy Pułtusk w 2019 r. – 236. 

 
W 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pułtusku sporządzono  849 aktów urodzeń 

 

 
 
W 2019 r.  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pułtusku sporządzono 222 akty małżeństwa 

 
 

akty urodzenia 
sporządzone 

w trybie rejestracji 
zwykłej (urodzenia 
w Pułtusku) - 618

akty urodzenia 
sporządzone

w trybie rejestracji 
szczególnej 
(urodzenia 

nastąpiły poza 
granicami kraju)  

- 231

akty małżeństwa 
sporządzone 

w trybie rejestracji 
szczególnej 

(małżeństwa 
zawierane poza 
granicami kraju) 

- 83

akty małżeństwa 
sporządzone

w trybie rejestracji 
zwykłej  

(małżeństwa 
zawierane

na ternie miasta i 
gminy Pułtusk)  

- 139



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 43 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 
W 2019 r. na terenie miasta i gminy Pułtusk zawarto 139 małżeństw, w tym:  
- 103 - śluby  konkordatowe; 
- 36 - ślubów cywilnych (w tym 4 poza lokalem USC).  
 
 

 

 

W 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pułtusku sporządzono 423 akty zgonu 

 

 

 
 
 
 

rejestracja zwykła 
(zgony na terenie 

miasta i gminy 
Pułtusk) - 409  

(97%)

rejestracja 
szczególna (zgony 

poza granicami 
kraju) - 14 ( 3%)
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Podział mieszkańców miasta i gminy Pułtusk ze względu na płeć

KOBIETY MĘŻCZYŻNI
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Podział mieszkańców ze względu na wiek i płeć (pobyt stały i czasowy) stan na 31.12.2019 r.  

 
Wiek Mężczyźni  Kobiety Ogółem 

0-2 392 353 745 

3 133 117 250 

4-5 277 249 526 

6 118 120 238 

7 137 148 285 

8-12 731 692 1423 

13-15 390 348 738 

16-17 227 242 469 

18 118 138 256 

19-65 7680 - 7680 

19-60 - 6955 6955 

> 65 1472 - 1472 

> 60 - 3251 3251 

ŁĄCZNIE: 11675 12613 24288 

 

W 2019 r. w Urzędzie Miejskim  

w Pułtusku odbyły się  

4 uroczystości Złotych Godów 

Małżeńskich, podczas których 

gratulacje z okazji 50-lecia pożycia 

małżeńskiego odebrało 10 par. 

Jedna para obchodziła jubileusz 

przeżytych wspólnie 60 lat. Jubilaci 

otrzymali przyznane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej medale „Za długoletnie 

pożycie małżeńskie”.  

 

Dwie mieszkanki Pułtuska   

obchodziły w 2019 r. swoje setne 

urodziny. Przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku złożyli 

jubilatkom najserdeczniejsze 

życzenia. 

 W 2019 r. 257 repatriantów 

odebrało dowody osobiste wydane 

przez Burmistrza Miasta Pułtusk. 

W związku z procedurą repatriacji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pułtusku w 2019 r. 
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zostały sporządzone 273 akty stanu cywilnego. Wydział Spraw Obywatelskich nadał 

numer PESEL i zameldował 279 repatriantów na terenie ośrodka adaptacyjnego – Domu 

Polonii w Pułtusku.  

 
 

4. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,  

PROGRAMÓW I STRATEGII 
 
 

Urząd Miejski w Pułtusku jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania 
należące do samorządu gminy i działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe: 
 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Pułtusk do 2020 r.; 
 Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pułtusk, obowiązująca 

 w latach 2018 – 2033; 
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  

i Gminy Pułtusk; 
 Program współpracy Gminy Pułtusk w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie; 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2018-2021 
z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;  

 Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pułtusk 2015-2030; 

 Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Pułtusk (PONE); 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk na lata 2015 – 2020; 
 Gminny program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy 

Pułtusk; 
 Gminny Program Rewitalizacji miasta Pułtusk na lata 2016 – 2025; 
 Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 – 2019; 
 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk 

 na lata 2017 – 2021; 
 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020; 
 Program dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”; 
 Gminny Program Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2018 – 2020; 
 Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  

na rok 2019; 
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020; 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pułtusk na lata 2014 

– 2020; 
 Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2020; 
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020;  
 Plany Odnowy Miejscowości we wsiach: Chmielewo, Olszak, Płocochowo, 

Białowieża, Głodowo, Przemiarowo, Moszyn i Lipniki Nowe. 



 

 

 

  

 

 

 

www.pultusk.pl                Strona 46 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 

 

5. FINANSE GMINY 
 

5.1. DOCHODY I WYDATKI GMINY  
 
Podstawą gospodarki finansowej gminy Pułtusk jest podejmowana corocznie przez Radę 

Miejską - Uchwała Budżetowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa. Budżet na rok 2019 

został przyjęty uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 

2019 r. Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na 2019 r., w trakcie roku 

wprowadzone zostały dwunastoma uchwałami Rady Miejskiej oraz dwudziestoma 

czterema zarządzeniami Burmistrza Miasta Pułtusk.  

                                                                           

                                                           Dochody                        Wydatki   

Plan budżetu wg Uchwały 128.368.587,00 138.368.587,00 

Plan budżetu po zmianach  142.512.270,83 152.912.270,83 

Zwiększenia    +14.143.683,82 +14.543.683,83 

 

 

Budżet gminy Pułtusk został zrealizowany po stronie dochodów – 132 606 477,83 zł, 

 a po stronie wydatków 142 128 208,12 zł.  

Deficyt budżetu wykonany wyniósł 9 521 730,29 zł, na planowany 10 400 000,00 zł.  

Na rok 2020 w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 1 358 582,61 zł. Dochody 

za 2019 zrealizowano na poziomie 93,05 % w stosunku do planu, a wydatki zrealizowane 

w stosunku do planu stanowią 92,95 % planu. 

 

5.2. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 
 
Największą pozycję dochodów budżetu stanowią: 

1) dotacje  na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły 

34 948 740,13 zł, tj. 26,36 % dochodów ogółem; 

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wynosiły 

26 339 797 zł, tj. 19,86 % dochodów ogółem; 

3) subwencje, które wyniosły 23 996 187 zł, tj. 18,10 %  dochodów ogółem; 

4) podatki i opłaty lokalne: w tym podatek rolny, leśny, od nieruchomości, 

transportowy, opłaty za odpady, które wyniosły 20 698 118,70 zł, tj. 15,61 % 

dochodów ogółem; 
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5) pozyskane środki z UE oraz budżetu państwa na współfinansowanie 

projektów inwestycyjnych, które wyniosły 9 236 500,90 zł, tj. 6,97 % 

dochodów ogółem; 

6) pozostałe dochody własne gminy wyniosły 17 387 134,10  zł, tj. 13,11 % 

dochodów ogółem w tym: są to dotacje na zadania własne oraz na podstawie 

porozumień 3 721 013,30 zł oraz środki krajowe uzyskane na inwestycje – 

1.931.762,29 zł; 

7) dochody ze sprzedaży majątku wyniosły zaledwie 362 093,13 zł na plan 4 776 

199 zł.  

 

Uzyskane dochody majątkowe stanowią 0,27 % dochodów ogółem. Dochody 

ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, który określa procentowo możliwość obsługi zadłużenia, a także 

są dochodem, który w 100 % jest przeznaczony na nowe inwestycje. 

Z powyższej struktury wynika, że podatki i opłaty lokalne są dość niską pozycją 

w budżecie gminy, co ma wpływ na możliwości finansowe gminy w zakresie 

finansowania inwestycji. Niskie wpływy do budżetu z tytułu podatków to ograniczona 

baza podatkowa, ale również stawki uchwalone odbiegają od górnych stawek 

ogłaszanych przez Ministra Finansów.  

Otrzymywane dotacje celowe są środkami kierowanymi na konkretne określone zadania 

i nie mają wpływu na możliwości finansowe gminy.  

Rozwój gminy może być przyspieszony przez wzrost dochodów własnych, w tym 

podatków i opłat, na które ma wpływ organ uchwałodawczy.  

 

5.3. STRUKTURA WYDATKÓW GMINY PUŁTUSK 
 
 Zrealizowane wydatki w 2019 roku wyniosły 142 128 208,12 zł, w tym: 

 wydatki bieżące wyniosły 113 083 766,55 zł, 

 wydatki majątkowe wyniosły 29 044 441,57 zł. 

 

Największą pozycję wydatków gminy stanowią: 

 wydatki na oświatę 37 559 155,15 zł, tj. 26,43 % wydatków ogółem; 

 wydatki na działanie pomocowe w dziale ,,Rodzina” 36 054 361,73 zł, tj. 25,37 % 

wydatków ogółem; 

 wydatki na drogi wyniosły 17 267 179,94 zł, w tym majątkowe 13 321 843,55 zł, 

co stanowi 12,15 % wydatków ogółem;  

 wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, które wyniosły 6 862 411,74 

zł, w tym wydatki majątkowe 4 526 758,41 zł, tj. 4,83 % wydatków ogółem;  

 wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 4 959 432,39 zł, w tym wydatki majątkowe 

1 417 798,88 zł, tj. 3,49 % wydatków ogółem.   
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5.4. ANALIZA ZADŁUŻENIA GMINY 
 

 

Zadłużenie gminy na 31 grudzień 2019 r. wynosiło 76 356 348,57 zł, z czego: 

 obligacje komunalne na kwotę 63 790 000 zł; 

 pożyczka z WFOŚiGW (kanalizacja Popławy)  591 252 zł; 

 pożyczka z NFOSiGW (termomodernizacja) 350 817 zł; 

 kredyty na kwotę 11 397 079,57 zł; 

 zakup nieruchomości zabudowanej (płatności w ratach) 227 200 zł. 

 

Spłaty zadłużenia dokonywane są zgodnie z harmonogramami określonymi w zawartych 

umowach. Harmonogram spłat rocznych i wyłączeń zawarty jest w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Z zapisanych rocznych spłat zobowiązań wynika, że kwoty spłat 

w latach 2019-2021 są dość wysokie, przekraczają kwotę 6 mln zł, spłaty roczne od roku 

2022 do 2032 kształtują się od 5,5 mln do ok. 7,2 mln, co przekłada się na wysoki 

wskaźnik obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

W roku 2019 planowane rozchody były równe wykonanym i wyniosły 6 139 907,24 zł. 

Do wyliczenia wskaźnika długu dolicza się obsługę długu, która wyniosła 2 409 075,16 zł. 

Po zastosowaniu wyłączeń z odsetek 918 657,97 zł oraz spłat na kwotę 185 000 zł, 

wskaźnik faktycznych spłat wyniósł 5,40 % na dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, 

który wynosił 5,90 %.  

Z powyższej analizy wynika, że w celu poprawy relacji wskaźnika obsługi długu 

(wszystkich spłat, odsetek i poręczeń) do wskaźnika dopuszczalnego należy 

przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia gminy, a taką możliwość daje dodany 

art. 243b ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostka samorządu 

terytorialnego może dokonać restrukturyzacji zadłużenia jednostek sektora finansów 

publicznych w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia przez zaciągnięcie 

nowego długu o niższych kosztach obsługi.  
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6. PROMOCJA 
 

6.1. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU  

I PROMOCJA GMINY PUŁTUSK 
 

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych jest budowanie 

marki Pułtusk. Ważnym elementem wszelkich działań jest właściwe oznakowanie 

inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej opiera się na logo 

Pułtuska, które stosowane jest w oznakowaniu działań własnych gminy, 

współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta 

Pułtusk. 

 
Promocja gminy Pułtusk w roku 2019 realizowana była w następujących obszarach: 
 

 prowadzenie i zarządzanie oficjalną stroną internetową Urzędu Miejskiego  

w Pułtusku pod adresem www.pultusk.pl; 

 prowadzenie i zarządzanie oficjalnym kontem Urzędu Miejskiego w Pułtusku na 

portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/Miasto-

Pultusk; 

 prowadzenie stałych rubryk urzędowych w lokalnej i regionalnej prasie: 

„Tygodniku Pułtuskim”, „Pułtuskiej Gazecie Powiatowej”, „Kurierze W”; 

 publikacje informacji w internetowych portalach informacyjnych: 

www.wpu24.pl, www.pultusk24.pl ; 

 wykonanie materiałów promocyjnych z logo i herbem Gminy Pułtusk m.in.:  

 wkładek aktualizacyjnych do informatora miejskiego oraz albumu „Pułtusk. 

Wenecja Mazowsza”;  

 kalendarza ściennego promującego walory przyrodnicze gminy.  

Zdjęcia do kalendarza zostały wyłonione w konkursie „Gmina Pułtusk 

w obiektywie – 4 pory roku”; 

 smyczy z logo Pułtuska; 

 banerów reklamujących najważniejsze wydarzenia społeczno-kulturalne 
organizowane bądź współorganizowane przez Samorząd Gminy Pułtusk, 
montowane przy rondzie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; 

 filmów i spotów promujących najważniejsze wydarzenia oraz relacje z tych 
wydarzeń; 

 dwóch namiotów w barwach i z symbolami gminy na potrzeby organizacji 
stoisk informacyjno - promocyjnych; 

 organizacja wydarzeń kulturalnych; 
 współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty; 
 promocja walorów przyrodniczych oraz historii miasta poprzez wystawy 

plenerowe: 

http://www.pultusk.pl/
http://www.facebook.com/Miasto-Pultusk
http://www.facebook.com/Miasto-Pultusk
http://www.wpu24.pl/
http://www.pultusk24.pl/
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 „Pułtusk… Naturalnie!” (wystawa prezentująca walory przyrodnicze gminy 

Pułtusk, eksponowana w różnych częściach miasta – bulwary 
nadnarwiańskie, plaża, ul. J. Słowackiego oraz podczas wydarzeń takich jak 
np. piknik ekologiczny);  

 „Spacerkiem po Pułtusku” (wystawa ukazująca te same miejsca naszego 
miasta w latach 40-tych XX w. oraz współcześnie – eksponowana 
na budynku byłego szpitala przy ul. 3 Maja)  

 współpraca z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną; 
 publiczna promocja Gminy Pułtusk poprzez sport  (realizowana przez kluby 

sportowe działające na terenie gminy oraz poszczególnych zawodników). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 
 

Gmina Pułtusk od lat prowadzi politykę informacyjną w oparciu o najnowsze rozwiązania 

teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. Rok 2019 to kontynuacja rozpoczętych w 2018 r. działań w kierunku rozwoju 

zasobów informatycznych gminy Pułtusk.  

 

Wdrożono kolejne rozwiązania informatyczne, których celem było usprawnienie 

komunikacji z mieszkańcami. Szczególny nacisk położono na kwestię unowocześnienia 

oraz ujednolicenia infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez Gminę Pułtusk 

i podległe jednostki.  

 

6.2.1. SERWISY INTERNETOWE 
ERWISY INTERNETOWE 

Miejski portal informacyjny www.pultusk.pl jest oficjalną stroną internetową Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku. To nadrzędna platforma informacyjna o wydarzeniach oraz 

działaniach podejmowanych przez Samorząd Gminy Pułtusk.  
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Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych nakłada obowiązek umieszczania na stronach www 

deklaracji dostępności. Ustawa wprowadza obowiązek zgodności stron internetowych 

z wytycznymi WCAG 2.1. AA. Wcześniej w Polsce obowiązywały wytyczne WCAG 2.0. AA 

z wyjątkami dotyczącymi dostępności multimediów. Dotychczasowa strona Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku  - www.pultusk.pl nie spełniała wymogów  zawartych w ustawie 

o dostępności cyfrowej. Została zaprojektowana i zbudowana nowa strona spełniająca 

wytyczne i pozwalająca na nowoczesne rozwiązania.  

Wprowadzone zmiany dotyczyły dostępności strony dla osób niepełnosprawnych  
m.in. poprzez: 

 responsywny układ; 
 media dostosowane dla osób niedowidzących (zdjęcie czy grafika posiada tekst 

alternatywny, który może odczytać program używany przez osoby 
niedowidzące); 

 pliki wstawiane na stronę w formie edytowalnej – możliwej do odczytu przez 
programy używane przez osoby niedowidzące; 

 możliwość ustawienia kontrastów; 
 podświetlone linki; 
 możliwość ustawienia czytelnej czcionki w treści strony; 
 wyświetlanie w skali szarości; 
 wyświetlanie w wysokim kontraście lub kontraście negatywu; 
 możliwość pomniejszania i powiększania czcionki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Przed zmianą www.pultusk.pl  Po zmianie www.pultusk.pl 
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Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.pultusk.pl – prowadzony  zgodnie  
z wymaganiami prawnymi serwisu, gdzie publikowane są dokumenty związane  
z działalnością samorządu.  
 
Prowadzone są konta na portalach społecznościowych: Facebook i YouTube, których 
głównym celem jest promocja gminy, informowanie o bieżących wydarzeniach. Urząd 
korzysta również z aplikacji Messenger, za pośrednictwem której kontakt 
z mieszkańcami jest bardziej usprawniony, szybciej docierają informacje i ważne 
komunikaty.  
 
www.pultusk.e-mapa.net – internetowy portal mapowy poświęcony informacjom 
przestrzennym gminy Pułtusk. Główną istotą serwisu jest gromadzenie, zarządzanie, 
prezentacja oraz analiza danych mających odniesienie przestrzenne: ewidencja gruntów 
i budynków, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje  
o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, ulice, numeracja 
porządkowa budynków, formy ochrony przyrody oraz szlaki turystyczne. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2. ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE /E-USŁUGI/ 
 
 
Gmina Pułtusk realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia komunikacji 

z mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Sukcesywnie 

zwiększa się liczba elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) udostępnianych 

przez Urząd Miejski w Pułtusku i inne jednostki poprzez usługi centralne takie jak ePUAP, 

ŹRÓDŁO, CEIDG, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl czy Emp@tia, dzięki którym możliwe jest 

elektroniczne załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. 

 
 informator SMS – przypomina o terminach płatności opłat za wywóz odpadów 

i podatków lokalnych. 

 
 

http://www.pultusk.e-mapa.net/
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7. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

 

 
Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz żłobek,  bez wydatków 

inwestycyjnych, pomniejszone o wpłaty na wyżywienie, stanowią ok. 28 % corocznych 

łącznych wydatków budżetu gminy. 

 

W 2019 r. wydatki na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, utrzymanie 

stołówek i świetlic w szkołach, kształcenie specjalne uczniów i dokształcanie nauczycieli, 

wyniosły 24 957 390 zł, w tym otrzymana subwencja oświatowa w wysokości 

19 805 411 zł. 

 

Utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie żłobka oraz dotowanie przedszkoli 

niepublicznych należą do zadań finansowanych ze środków własnych i wyniosły 

w 2019 r. 11 485 443,48 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 147 899,78 zł. Pozyskane 

dotacje wyniosły 927 383 zł.  

Środki własne z budżetu gminy stanowią 41,25 % ogólnych wydatków poniesionych 

na finansowanie oświaty i wychowania w 2019 r. 

 

 
 
W placówkach przedszkolnych i szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych 

było ponad 348 nauczycieli, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje. 

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: 

- 58,33 % - nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 

- 15,80 % - stopień nauczyciela mianowanego, 

- 19,83 % - stopień nauczyciela kontraktowego, 

- 6,04 % - to nauczyciele posiadający stopień nauczyciela stażysty lub bez stopnia awansu  

zawodowego. 
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Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
 

 
Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 
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DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

 

W 2019 r. wydatkowano 92 742,56 zł na dofinansowanie następujących form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Pułtusk:  

 

 udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

 

 udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie  

i placówki doskonalenia nauczycieli; 

 
 wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy  

i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.  

 

W 2018 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Gmina Pułtusk 

wydatkowała środki w wysokości 100 178,31 zł.   

Wszyscy nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie, którego wysokość   

z podziałem na stopnie awansu zawodowego określono w Karcie Nauczyciela, zatem 

Gmina Pułtusk nie wypłacała dodatku jednorazowego. 

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Burmistrz Miasta 

Pułtusk przyznał pięć nagród nauczycielom szkół i przedszkoli Gminy Pułtusk. 
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7.1. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
 
 

Gmina prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na swoim terenie. 

Jeden żłobek miejski i jeden klub dziecięcy prowadzony przez podmiot prywatny 

zapewniają 115 miejsc dla dzieci do lat trzech. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Środki wydatkowane przez gminę 

na funkcjonowanie Żłobka w 2019 r. 

to 2 050 825,21 zł, w tym wydatki 

inwestycyjne 557 277,77 zł. Dla 

porównania w 2018 r. środki 

przeznaczone na funkcjonowanie tej 

placówki to 1 214 200,52 zł.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. Nazwa 
placówki 

Organ 
prowadzący 

Liczba 
miejsc 

 - 2018 r. 

Liczba 
miejsc  

- 2019 r. 

1. Żłobek 
Miejski  

w Pułtusku 

Gmina 
Pułtusk 

74 100 

2. Klub 
Maluszka  
A-KUKU 

Julita 
Banaszuk 

15 15 
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7.2. PRZEDSZKOLA  
Na terenie gminy Pułtusk funkcjonują 4 przedszkola publiczne oraz 5 oddziałów 

przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, w tym na terenach wiejskich: 

jedno przedszkole i dwa oddziały przedszkolne. W gminie Pułtusk działa również 

8 przedszkoli niepublicznych. 

PRZEDSZKOLA FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY PUŁTUSK 

 

Lp. Nazwa placówki Organ prowadzący  Status 

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 

2. 
Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Pułtusku 

Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 

3. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 

4. Przedszkole Wiejskie w Przemiarowie Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 

5. 
Niepubliczne Przedszkole „Urwis  
w Pułtusku Ewelina Kujawa Przedszkole niepubliczne 

6. 
Niepubliczne Przedszkole British School 
„Clever” w Pułtusku 

Grzegorz Dziubiński Przedszkole niepubliczne 

7. 
Niepubliczne Katolickie Przedszkole   
im. Świętej Rodziny w Pułtusku 

Zgromadzenie Sióstr 
Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej 
Prowincja Płocka 

Przedszkole niepubliczne 

8. 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
„Geniusz” w Pułtusku 

Iwona Kurowska Przedszkole niepubliczne 

9. Przedszkole Miniland w Pułtusku Edyta Madeja Przedszkole niepubliczne 

10. 
Niepubliczne Katolickie Przedszkole 
„Faustynka” w Pułtusku 

Parafia Rzymskokatolicka  
p. w. Miłosierdzia Bożego             
w Pułtusku 

Przedszkole niepubliczne 

11. 

Malinowe Przedszkole  z Oddziałami 
Integracyjnymi  
w Pułtusku 

Jerzy Owczarek,  
Juliusz Owczarek s. c. Przedszkole niepubliczne 

12. 
Przedszkole Niepubliczne   Kid’s Academy 
w Pułtusku 

Ewelina Rupińska Przedszkole niepubliczne 

    

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

1. 

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej 
 w Pułtusku z Filią w Bobach 

Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 

2. 

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. mjr. Henryka 
Sucharskiego w Pułtusku 

Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 

3. 

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  
w Pułtusku 

Gmina Pułtusk  Przedszkole publiczne 

4. 
Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 4 im. Ireny Szewińskiej  
 z klasami sportowymi w Pułtusku 

Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 

5. 

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. bł. Jana Pawła II 
 w Płocochowie 

Gmina Pułtusk Przedszkole publiczne 
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W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli na terenie gminy uczęszczało - 983 dzieci,  

w 2018/2019 – 982 dzieci, a w 2019/2020 – 1000 dzieci (źródło: System Informacji 

Oświatowej – stan na 30 września danego roku szkolnego ). 

 

 

 
 

 

przedszkola niepubliczne

oddziały przedszkolne

przedszkola publiczne

419

106

475

405

103

474

403

122

458

LICZBA DZIECI W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH

2017/2018 2018/2019 2019/2020

0 100 200 300

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W PUŁTUSKU

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W
PUŁTUSKU

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W PUŁTUSKU

PRZEDSZKOLE WIEJSKIE W PRZEMIAROWIE

ODDZ. PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ.
JANA PAWŁA II W PŁOCOCHOWIE

ODDZ. PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z
ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W
PUŁTUSKU

ODDZ. PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z
KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU

ODDZ. PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.
KLAUDYNY POTOCKIEJ W PUŁTUSKU Z FILIĄ W BOBACH

ODDZ. PRZEDSZKOLNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
BOBACH

98

218

131

28

18

34

25

30

0

100

222

119

33

15

39

41

8

0

100

207

117

34

21

46
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0

11

Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020
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7.3. SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY 

GIMAZJALNE   
 

7.3.1. SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK  
 

Gmina Pułtusk w roku 2019 prowadziła 6 szkół podstawowych:  

4 na terenie miasta i 2 na terenach wiejskich oraz 1 szkołę filialną 

na terenie wiejskim.  

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej   

w Pułtusku z Filią w Bobach; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi  

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II  

w Płocochowie; 

 Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku  

 

 

50

45

60

80

49

5

74

39

50

45

60

87

45

6

64

48

43

35

80

85

40

6

59

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BRITISH SCHOOL CLEVER

NIEPUBLICZNE KATOLICKIE PRZEDSZKOLE IM. ŚWIETEJ
RODZINY
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NIEPUBLICZNE KATOLICKIE PRZEDSZKOLE FAUSTYNKA

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE GENIUSZ

MALINOWE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KIDS' ACADEMY

Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach 
niepublicznych
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W skład Zespołu wchodziły: 

 Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Pułtusku, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego 

w Pułtusku, 

 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku; 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie 

W skład Zespołu wchodziły: 

 Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego  

w Przemiarowie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Przemiarowie, 

 Przedszkole Wiejskie w Przemiarowie. 

 

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. w wyniku reformy oświaty: Publiczne Gimnazjum Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku w Zespole Szkół Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oraz Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Przemiarowie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie 

zakończyły działalność. 

 
W roku szkolnym 2019/2020 do szkół gminnych uczęszczało 2 278 uczniów, w roku 

szkolnym 2018 /2019 – 2 438 uczniów oraz w roku szkolnym 2017/2018 - 2 219 uczniów  

(źródło System Informacji Oświatowej - stan na 30 września). 

 

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2219

2438

2278

Liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych 
Gminy Pułtusk 

liczba uczniów
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Zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Bobach 

W roku 2019 podjęto próbę likwidacji szkoły filialnej w Bobach. Wówczas do szkoły 

filialnej uczęszczało łącznie do klas I – III oraz oddziału przedszkolnego 10 dzieci. Szkoła 

Filialna w Bobach nie została zlikwidowana z powodu negatywnej opinii Kuratorium 

Oświaty.  

 

Pułtuska oświata w rankingach  

W opublikowanym w roku 2019 ogólnopolskim rankingu pisma samorządu 

terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym oświaty pn. „Miejsca Przyjazne Edukacji”, 

spośród 2 473 gmin sklasyfikowanych w rankingu, Gmina Pułtusk znalazła się na 620 

pozycji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. JANA
PAWŁA II W PŁOCOCHOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z
ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA

KOŚCIUSZKI W PUŁTUSKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RMT
WITOLDA PILECKIEGO W PRZEMIAROWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI
SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MJP. HENRYKA

SUCHARSKIEGO

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.
KLAUDYNY POTOCKIEJ W PUŁTUSKU Z FILIĄ W

BOBACH

69
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110

786

459

286

73

538

102

972
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288

90

584

91

870

410

233

Liczba uczniów w poszczególnych publicznych szkołach 
podstawowych

rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2018/2019 rok szkolny 2017/2018
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Wyniki egzaminów gimnazjalnego oraz ósmoklasisty przeprowadzonych w 2019 r. 
przedstawiają się następująco: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

www.pultusk.pl                Strona 64 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 65 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

Stypendia Burmistrza Miasta Pułtusk 
 
Burmistrz Miasta Pułtusk przyznaje corocznie stypendia motywacyjne za wybitne 
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Za okres styczeń – czerwiec  2019 r.  
86 uczniów otrzymało stypendium motywacyjne, w tym 76 uczniów otrzymało 
stypendium naukowe i 10 uczniów otrzymało stypendium sportowe, na łączną kwotę 
77 400 zł. Stypendium w tym okresie wynosiło 150 zł miesięcznie.  

 
 
Za okres wrzesień - grudzień 2019 r. stypendium motywacyjne przyznano 85 uczniom, 
w tym 73 uczniów otrzymało stypendium naukowe i 12 uczniów otrzymało stypendium 
sportowe, na łączną kwotę 61 200 zł. Stypendium w tym okresie zostało zwiększone 
do 180 zł miesięcznie. 
 

 
W 2019 r. liczba osób, które otrzymały stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta 

Pułtusk była na podobnym poziomie jak w 2018 r. 
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Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli 
Na zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży bezpłatnego transportu i opieki podczas 

przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia w drodze z domu do przedszkola, szkoły 

oraz z przedszkola, szkoły do domu Gmina przeznaczyła 449 944,98 zł. Z dowożenia 

korzystały dzieci w wieku 5 i 6 lat uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz 

uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów, których droga 

przekraczała odpowiednio 3 i 4 km. Zapewniono również refundację kosztów 

poniesionych na dowożenie 6 uczniów niepełnosprawnych, którym transport i opiekę 

zapewniali rodzice. Gmina poniosła na ten cel  koszty w wysokości 18 165,92 zł. 

 

7.3.2. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  
 
Na terenie gminy Pułtusk działają 3 publiczne szkoły ponadgimnazjalne, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Pułtuski: 
 
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, zakres rekrutacji:  
 
- dla absolwentów 8 - klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019 / 2020: 

 oddział A – turystyczno – lingwistyczny, 

 oddział B – politechniczny,  

 oddział C – ekonomiczny, 

 oddział D – humanistyczny,   

 oddział E – medyczny; 
- dla absolwentów klas gimnazjalnych w roku 
szkolnym 2019 / 2020: 

 oddział A – prawno – lingwistyczny, 

 oddział B – politechniczno-ekonomiczny,  

 oddział C – medyczno-biotechniczny. 
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, zakres rekrutacji: 
 
- dla absolwentów 8 - klas szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2019 / 2020: 
 I Liceum Ogólnokształcące z innowacją 

pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwa 

narodowego. 

 Technikum Nr 1  kształcące w zawodach:  

 technik logistyk, 

 technik informatyk. 

 
 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - klasa wielozawodowa  
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- dla absolwentów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2019 / 2020: 

 

 Liceum Ogólnokształcące, 

 

 Technikum Nr 1 kształcące w zawodach: 

 technik logistyk, 

 technik informatyk, 

 technik ekonomista. 

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zakres rekrutacji: 
 
- dla absolwentów 8 - klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019 / 2020: 
 
 Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: 

 technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 technik reklamy,  

 technik fryzjer, 

 techniki organizacji turystyki 
 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 kształcąca 

w zawodach: 

 kucharz, 
 

- dla absolwentów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2019 / 2020: 
 
 Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: 

 technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 technik reklamy, 

 technik fryzjer, 
 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 kształcąca w zawodach: 

 kucharz, 

 klasa wielozawodowa. 
 
Kształcenie młodocianych  
 
Pracodawcy, którzy prowadzą przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

otrzymują dofinansowanie kosztów kształcenia, które stanowi pomoc de minimis. Środki 

na ten cel przekazywane są gminie przez wojewodę. Na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników pozyskano w 2019 r. 190 308,76 zł. 

Kwota została wypłacona 23 pracodawcom za kształcenie 25 pracowników 

młodocianych. W 2018 r. była to kwota 39 664,23 zł, wypłacona 7 pracodawcom z tytułu 

kształcenia 5 młodocianych uczniów.  
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7.4. PROGRAMY REALIZOWANE W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH GMINY PUŁTUSK I ŻŁOBKU 

MIEJSKIM 
 

7.4.1. PROGRAMY RZĄDOWE  
 

 Program Maluch + 

W ramach programu „MALUCH+” realizowanego ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina 

Pułtusk otrzymała dotację na utworzenie dodatkowych 26 

miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim. Udzielone wsparcie 

zostało wykorzystane na adaptacje pomieszczeń 

gospodarczych na łazienki i sali konferencyjnej na salę 

dydaktyczną, modernizację kuchni i pomieszczeń sanitarnych, 

powiększenie istniejącego placu zabaw, zakup mebli, sprzętu AGD, wyposażenia 

sanitarnego i kuchennego oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo- 

wychowawczych i edukacyjnych. Wartość zadania 715 000 zł w tym dotacja 572 000 zł.  

Ponadto z programu „MALUCH+” otrzymano dofinansowanie przeznaczone 

na utrzymanie istniejących 55 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Pułtusku. Na ten cel 

w 2019 r. pozyskano 90 750 zł. Dodatkowo otrzymano 7 800 zł na utrzymanie nowych 

26 miejsc opieki w Żłobku na okres październik – grudzień 2019 r. 

 

 Program UMIEM PŁYWAĆ  

Gmina Pułtusk pozyskała dofinansowanie z Programu powszechnej nauki pływania 

„Umiem pływać”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w wysokości 

17 400 zł. Dla 150 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 69 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

prowadzącym jest Gmina Pułtusk, zorganizowano dodatkowe zajęcia nauki pływania 

na pływalni, które zakończyły się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.  

Zorganizowane zajęcia były nie tylko nauką podstawowych umiejętności pływania, 

ale również atrakcyjną propozycją zagospodarowania wolnego czasu, systematycznego 

uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. 

Wartość całkowita zadania 34 800 zł.  

 

 Program rządowy POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE 

Gmina Pułtusk przeprowadziła remont kuchni i korytarza w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Remont 

obejmował części trzonu kuchennego (w tym zakup pieców konwekcyjno-parowych). 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000 zł.  

Koszt całości inwestycji – 115 000 zł.  

 
 

 Program pomocy uczniom w 2019 r.- „Wyprawka szkolna” 
 

W ramach programu rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych (szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy, szkół branżowych, techników, liceów ogólnokształcących)  

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uzyskali dofinansowanie 

kosztów zakupu podręczników. W 2019r. dofinansowano zakup podręczników                        

i materiałów edukacyjnych dla 84 uczniów na łączną kwotę  21 272,15 zł. 

 
 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
 

Celem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz 

zakup nowości wydawniczych. W roku 2019 w ramach programu pozyskano 4 000 zł na 
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doposażenie biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda 

Pileckiego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie oraz 3 961,73 zł  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie. Łącznie pozyskano 

dotacje w wysokości 7 961,73 zł. 

 
 

 Aktywna tablica 
 

Program mający na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2019 r. 

w ramach programu pozyskano 14 000 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku z Filią w Bobach. 
 
 

 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe  

Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019 / 2020 pozyskano kwotę 184 024,52 zł. 
 

W związku ze zwiększeniem zadań Gmina Pułtusk wystąpiła do Ministra Edukacji 
Narodowej o dofinansowanie z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji:  
 
 
 

 
 

7.4.2. PROJEKTY UNIJNE 
 

 

 Moje kompetencje, moje perspektywy 

Gmina Pułtusk realizuje w partnerstwie z firmą Centrum Nauki Języka Angielskiego 

projekt „Moje kompetencje, moje perspektywy” w ramach Działania 10.2  RPO WM 

na lata 2014 – 2020 „Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych”. 

Dzięki projektowi mieszkańcy Gminy Pułtusk (66 osób) korzystają z bezpłatnych kursów 

Nazwa zadania Kwota przyznana 

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w 
publicznych szkołach podstawowych  

70 111 zł 

Dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 
polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku 
do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2019 r. 

86 622 zł 

Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze 
nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 
w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów 

7 188 zł 
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zakończonych egzaminami zewnętrznymi w zakresie nauki języka angielskiego i nauki 

obsługi komputera.   

 

 Przyszłość należy do nas - 

rozwój umiejętności uczniów ZS nr 2  

w Pułtusku  

Wartość ogółem 340 499,55 zł.  

Dofinansowanie z RPO WM na lata 2014-2020 

- 307 784,67 zł. Projekt realizowany jest 

w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku. Celem 

projektu jest podwyższenie kompetencji 

u 111 uczniów, wsparcie 22 uczniów 

o specjalnych potrzebach poprzez objęcie 

ich ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych 

do ich potrzeb, objęcie szkoleniami 

podnoszącymi kompetencje 8 nauczycieli. 

W ramach projektu doposażono pracownie 

matematyczne, pracownie przyrodnicze, 

prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu, 

zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, wyjazdy edukacyjne oraz doposażono 

szkołę w sprzęt TIK.  

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r. (okres realizacji projektu ulegnie 

wydłużeniu). 

 

 Akademia kompetencji i eksperymentów dla uczniów małych szkół  

w Gminie Pułtusk 

Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie i Publicznej 

Szkole Podstawowej w Płocochowie. Dofinansowanie z RPO WM na lata 2014 – 2020 - 

321 444,09 zł. Wartość ogółem 344 357,97 zł. Celem głównym projektu jest 

podwyższenie poziomu kompetencji u 80 uczniów, wsparcie 12 uczniów ze specjalnymi 

potrzebami, objęcie szkoleniami podnoszącymi kompetencje 9 nauczycieli. 

Przedmiotem projektu są działania wyrównujące braki edukacyjne i rozwijające 

zdolności i zainteresowania. W ramach projektu doposażone zostały pracownie 

matematyczne, stworzono międzyszkolną pracownię przyrodniczą w Przemiarowie. 

Prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe, zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach. Szkoła została doposażona  

w sprzęt TIK.  

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r. (okres realizacji projektu ulegnie 

wydłużeniu). 
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 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku – akademią zdobywania 

kompetencji  

Wartość ogółem 663 431,50 zł. Dofinansowanie z RPO WM na lata  2014 – 2020 - 

584 752,90 zł. Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji u 194 

uczniów, wsparcie 68 uczniów ze specjalnymi potrzebami, objęcie szkoleniami 

podnoszącymi kompetencje 26 nauczycieli. Przedmiotem projektu są działania 

wyrównujące braki edukacyjne i rozwijające zdolności i zainteresowania. W ramach 

projektu doposażone zostały pracownie matematyczne, pracownie przyrodnicze. 

Prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe, wyjazdy edukacyjne. Szkoła wyposażona została w sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r. (okres realizacji projektu ulegnie 

wydłużeniu). 
 

 

 Młodzi ludzie w wielkim świecie innowacji – stawiamy  

na wszechstronny rozwój uczniów PSP nr 1 w Pułtusku  

Wartość ogółem 454 679,60 zł. Dofinansowanie z RPO WM na lata 2014 – 2020 - 

421 362,14 zł. Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji u 129 

uczniów, wsparcie 64 uczniów ze specjalnymi potrzebami, objęcie szkoleniami 

podnoszącymi kompetencje 17 nauczycieli. Przedmiotem projektu  są działania 

wyrównujące braki edukacyjne i rozwijające zdolności i zainteresowania. W ramach 

projektu doposażone zostały pracownie: matematyczne, przyrodnicze. Prowadzone 

są zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wyjazdy 

edukacyjne. Szkoła wyposażona została w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r. (okres realizacji projektu ulegnie 

wydłużeniu). 

 
 

 Nauka kluczem do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych PSP  

nr 3 w Pułtusku 

Wartość ogółem 1 017 579,94 zł. Dofinansowanie z RPO WM na lata 2014 – 2020 - 

908 254,24 zł. Celem głównym projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji u 259 

uczniów, wsparcie 81 uczniów ze specjalnymi potrzebami, objęcie szkoleniami 

podnoszącymi kompetencje 25 nauczycieli. Przedmiotem projektu są działania 

wyrównujące braki edukacyjne i rozwijające zdolności i zainteresowania. W ramach 
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projektu doposażone zostały pracownie matematyczne i przyrodnicze. Prowadzone 

są zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wyjazdy 

edukacyjne. Szkoła wyposażona została w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych. 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. - 30.06.2020 r. (okres realizacji projektu ulegnie 

wydłużeniu). 

 

 Excellent Start to be Smart  

Umowa na realizacje projektu została podpisana w 2018 r., projekt realizowany jest  

w latach 2019 – 2020. Wartość projektu ogółem 383 775,00 zł, dofinansowanie 

307 020,00 zł. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju 

regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.4 

„Edukacja przedszkolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie  

o 15 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Pułtusku. 

Dodatkowo realizowane są zajęcia specjalistyczne np. rozwijające kompetencje 

społeczno–emocjonalne, zajęcia językowe. Nauczyciele skierowani zostali również 

na kursy podnoszące ich kompetencje. W przedszkolu wykonano także prace 

remontowe sali dydaktycznej dla nowej grupy przedszkolnej.   
 
 
 
 
 

 Projekt Erasmus + „Przygoda z teatrem – drama jako innowacyjna 

metoda nauczania”  

Projekt był realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi 

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Celem projektu była poprawa wyników edukacyjnych 

uczniów, wsparcie oraz wzmocnienie rozwoju dzieci i młodzieży przez szkołę poprzez 

zastosowanie innowacyjnych metod nauczania. Projekt dał również możliwość nauki 

języków obcych, poznania innych kultur, rozwijanie świadomości na temat znaczenia 

wolności, tolerancji i szacunku dla innych. Wartość projektu 16 550 EURO. 
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8. GOSPODARKA 
 

 

8.1. PRZEDSIĘBIORSTWA  
 
 

W 2012 r. wprowadzono zmiany w rejestracji przedsiębiorstw. Dane o bazie 

przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. 

Aktywnych przedsiębiorców, dla których gmina Pułtusk jest głównym miejscem 

wykonywania działalności według danych CEIDG jest 1 751 (w roku 2018 -1 725). 

 

 
 

Branżowość przedsiębiorstw z obszaru gminy Pułtusk jest zróżnicowana.  

Wiodącymi gałęziami gospodarki w gminie są:  

 usługi budowlane,  

 handel,  

 usługi motoryzacyjne,  

 transport drogowy towarów,  

 usługi gastronomiczne,  

 działalność rachunkowo – księgowa, 

 doradztwo podatkowe.  
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8.2. RYNEK PRACY  
 

 
Według danych z rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku liczba 

osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim na dzień 31 grudnia 2019 r., wynosiła 2 457 

osób (w tym 1 260 kobiet).  W analogicznym okresie roku 2018, liczba ta wynosiła 2 555 

osób (w tym 1 275 kobiet).  

 

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Pułtusk  2018 – 2019 r.  

 
 

 
 

Realizacja usług rynku pracy 
 

Wzorem lat ubiegłych, w 2019 r. Urząd koncentrował się na świadczeniu podstawowych 

usług rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz organizacja 
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szkoleń) z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy oraz podejmował inne działania, 

które miały pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy.  

 

Pośrednictwo pracy: W 2019 r. Urząd Pracy pozyskał łącznie 1487 ofert pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej, z czego 610 to oferty niesubsydiowane, stanowiące 41,3 % ogółu 

pozyskanych ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do roku 2018 

liczba pozyskanych ofert pracy niesubsydiowanej wzrosła o 197 miejsc. Wzrósł również 

ich udział w ogólnej liczbie ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej z 26,4 % do 41,3 %. 

Do kompetencji powiatowych urzędów pracy – w ramach prowadzonego pośrednictwa 

pracy – należą również zadania związane z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 roku wydano 59 „opinii starosty” na łączną liczbę 233 

stanowisk pracy (zapotrzebowanie pracodawców dotyczyło głównie sprzedawców 

na targowisku, tartaczników, pomocników stolarza, pracowników konserwacji terenów 

zieleni oraz pracowników produkcji). Ponadto, do Urzędu wpłynęło 228 wniosków  

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – typu S. Wydano 105 zezwoleń na pracę, 

84 postepowania administracyjne umorzono, 9 decyzji uchylono, kolejne 39 spraw 

pozostawało w toku. W porównaniu do 2018 r., w roku 2019 liczba wniosków  

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców wzrosła ponad 7-krotnie. 

Zatrudniani byli głównie obywatele Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Indii oraz Filipin. 

Wnioski dotyczą głównie pomocników rolnika oraz prac w obiektach turystycznych.  

W 2019 r. do PUP wpłynęły 853 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,  

z tego 786 wpisano do ewidencji oświadczeń, 5 zostało przekazanych do właściwego 

miejscowo urzędu pracy, zaś w 62 przypadkach podmiot zrezygnował z powierzenia 

pracy cudzoziemcowi przed rozpatrzeniem sprawy. Oświadczenie rejestrowane jest  

w powiatowym urzędzie pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, 

Ukrainy i uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez okres 

6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach (łącznie u wszystkich pracodawców). 

W porównaniu do roku 2018 wpłynęło o 72 oświadczenia mniej niż w pierwszym roku 

obowiązywania nowych przepisów w tym zakresie. 

 

Poradnictwo zawodowe: W 2019 r. z usług doradców zawodowych skorzystało 

1091 osób bezrobotnych. Poradnictwem zawodowym został objęty każdy uczestnik 

projektu/programu. Zorganizowano również szkolenie z zakresu umiejętności 

poszukiwania pracy, które jest jednym z narzędzi poradnictwa zawodowego. Dzięki 

przeprowadzonym przez doradcę zawodowego zajęciom 10 osób uzupełniło deficyty 

z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.  

Organizacja szkoleń w 2019 r.: 

- ze wszystkich szkoleń skorzystało 50 osób, 

- deficyty w zakresie umiejętności poszukiwania pracy uzupełniło 10 osób, 

- nowe kwalifikacje i umiejętności zdobyło 38 osób (2 osoby przystąpią do egzaminu 

zewnętrznego w 2020 r.).   



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 77 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 

Powyższe usługi świadczone były w ramach zadań własnych, w tym w ramach 

realizowanych projektów i programów.  

 

Wspieranie osób z niepełnosprawnością i pracodawców zamierzających zatrudnić 

osoby niepełnosprawne   

 

Zbiorcze zestawienie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 

 w roku 2019  w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych 

 

Forma wsparcia Źródło finansowania 
(jeżeli dotyczy) 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
objętych wsparciem 

Środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 

PFRON 1 

inne źródła w dyspozycj PUP 

w Pułtusku  

2 

Refundacja kosztów doposażenia/ 

wyposażenia stanowiska pracy  

PFRON 1 

inne źródła w dyspozycji  

PUP w Pułtusku 

1 

Staże PFRON 3 

inne źródła w dyspozycji 

PUP w Pułtusku 

6 

Szkolenia PFRON - 

inne źródła w dyspozycji   

PUP w Pułtusku 

3 

Roboty publiczne  PFRON - 

inne źródła w dyspozycji   

PUP w Pułtusku 

3 

Prace interwencyjne PFRON - 

inne źródła w dyspozycji  

PUP w Pułtusku 

9 

Poradnictwo zawodowe nie dotyczy 29 

Pośrednictwo pracy nie dotyczy 23 

 

 

Wspieranie przedsiębiorczości 

Kontynuacją działań z lat ubiegłych była współpraca z przedsiębiorcami w zakresie 

tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zatrudnienie 

pracownika spośród osób bezrobotnych mogli ubiegać się o refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W 2019 r. Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Pułtusku – udzielił Wnioskującym wsparcia finansowego – przyznając 

środki na utworzenie 37 nowych miejsc pracy, w tym 1 miejsce ze środków PFRON. 
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W 2019 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zawarł ogółem 113 umów  

o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, w wyniku których 

zatrudnienie podjęło ogółem 171 osób, w tym 55 umów z przedsiębiorcami, 

na podstawie których zatrudnienie podjęło 64 osoby. Ponadto, w 2019 r. zatrudnienie 

w ramach prac interwencyjnych kontynuowały 102 osoby bezrobotne, które rozpoczęły 

udział w aktywizacji w roku ubiegłym. 

W 2019 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zawarł z pracodawcami 

ogółem 240 umów o zorganizowanie stażu, w ramach których skierowano ogółem 276 

osób bezrobotnych, w tym 154 umowy z przedsiębiorcami, na podstawie których 

aktywizację rozpoczęło 156 osób. Rok ubiegły, to również kontynuacja zdobywania 

wiedzy i umiejętności przez 21 Stażystów, którzy podjęli tę formę aktywizacji w 2018 r. 

W 2019 r. do odbycia 12 miesięcznego programu przygotowania zawodowego dorosłych 

w formie praktycznej nauki zawodu zostało skierowanych 5 osób bezrobotnych. 

Ponadto, 5 osób kontynuowało program przygotowania zawodowego rozpoczęty 

w 2018 r.  

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. podmiot, który zatrudnił osobę bezrobotną 

w wieku do 30 lat, mógł otrzymać ze strony urzędu wsparcie polegające na refundacji 

pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych 

bezrobotnych. Forma ta – używana często pod nazwą Programu „Praca dla młodych” – 

cieszyła się dużą popularnością w latach ubiegłych. Rok 2019 to kontynuacja 

zatrudnienia 115 osób bezrobotnych, których udział w aktywizacji rozpoczął się w 2017 

roku. W latach 2016-2018 w ramach tego programu zatrudnienie podjęło łącznie 240 

osób bezrobotnych. 

Dotacje to jedna z bardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorczych osób, które 

chcą podjąć pracę na własny rachunek. W 2019 roku powstały 83 nowe podmioty 

gospodarcze, w tym 1 podmiot w ramach środków PFRON. 

Urząd wspierał również pracodawców i jego pracowników w kształceniu ustawicznym 

w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2019 r. kwota środków 

Funduszu Pracy w formie KFS wynosiła 338 500 zł.  Dzięki ww. środkom w 2019 r. 

kształceniem ustawicznym objęto ogółem 81 osób, w tym przedsiębiorców 

i zatrudnionych u przedsiębiorców pracowników – 34 osoby.  
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9. MIENIE KOMUNALNE 
 

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,  to własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podmioty gospodarujące mieniem 

komunalnym gminy Pułtusk obrazuje poniższy schemat: 
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Gmina Pułtusk, w ujęciu ewidencyjnym (aktywa trwałe i obrotowe), dysponuje mieniem 

o wartości 268 747 494,94 zł (stan na 31.12.2019 r.). Wartość mienia Gminy Pułtusk 

nie obejmuje wartości mienia instytucji kultury oraz mienia spółek komunalnych. 

W ramach wartości mienia Gminy Pułtusk uwzględnione są wartości posiadanych 

udziałów w spółkach prawa handlowego. 

 

WARTOŚĆ MIENIA GMINY PUŁTUSK 
 

 
 
 

W ramach podstawowych zasobów mienia komunalnego stanowiących własność, 

współwłasność lub pozostających pod kontrolą gminy Pułtusk – na podstawie innych 

uprawnień przysługujących jednostce samorządu terytorialnego – należy wyodrębnić 

następujące kategorie składników mienia: 

 

 wartości niematerialne i prawne (aktywa trwałe); 

 nieruchomości (aktywa trwałe), w tym grunty, budynki i budowle; 

 ruchome składniki mienia stanowiące m.in. infrastrukturę: dróg, terenów 

rekreacyjno-sportowych, obiektów edukacji i kultury czy też wyposażenie 

budynków, np. administracji, świetlic wiejskich, szaletów miejskich,  

w urządzenia, narzędzia, przyrządy, materiały itd. (aktywa trwałe i obrotowe); 

 udziały w spółkach prawa handlowego (aktywa trwałe); 

 długo- i krótkoterminowe należności (aktywa trwałe i obrotowe); 

 krótkoterminowe aktywa finansowe (aktywa obrotowe); 

Aktywa 
obrotowe 

4 047 203,08 zł
2 %

Aktywa trwałe
264 700 291,90 zł

98 %
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 długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne (aktywa trwałe  

i obrotowe); 

 inne niż własność prawa majątkowe. 

 
Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci, wśród 

których wyszczególnia się następujące podmioty:  

 

 jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu: 

o edukacji publicznej (żłobek, przedszkola i szkoły podstawowe), 

o pomocy społecznej i wspierania rodzin (MOPS), 

o kultury fizycznej i sportu (MOSiR),  

o użyteczności publicznej, których nie realizują jednostki organizacyjne 

wyszczególnione powyżej, a także inne gminne osoby prawne (Urząd Miejski); 

 

 samorządowe instytucje kultury; 

 spółki komunalne. 
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10.  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Jest to dokument planistyczny obejmujący obszar całej gminy. Obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pułtusk 

zostało przyjęte uchwałą Nr XL/588/2002 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lipca 2002 r. 

oraz zmienione uchwałą Nr XLVIII/370/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 

2014 r.  

 

Studium wyznaczyło kierunki rozwoju przestrzennego gminy, co obrazuje poniższy 

diagram. 

 

 
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2019 r., obowiązującymi 34 miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego objęty jest teren o łącznej powierzchni ok. 289 ha, 

co stanowi ok. 2,3 % powierzchni gminy.  

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone 

dla obszaru: 

 

 

 

użytkowania 
rolniczego

67%

zieleni i wód 
11%

techniczno-
produkcyjną 

2%

inną 
1%

mieszkaniową
19%

Powierzchnia przeznaczenia terenów pod funkcję 

(w % powierzchni gminy)
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Miasta Pułtusk:  

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pułtusk, 

zatwierdzona uchwałą Nr XXXI/467/97 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 

17 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 5, poz. 21 z dn. 

09.03.1998 r.); 

2. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/568/98 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 20, poz. 94 z dn. 

23.07.1998r.); 

3. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/570/98 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 23, poz. 111  

z 17.08.1998 r.); 

4. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 

terenu budownictwa jednorodzinnego „Popławy - Zachód” w Pułtusku 

uchwalona uchwałą Nr XI/150/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 czerwca 

1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 83, poz. 2348 z dn. 02.09.2000 r.); 

5. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, zatwierdzona uchwałą Nr XI/151/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 

24 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 96, poz. 2471  

z 25.10.1999 r.);  

6. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XI/152/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 

czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 103, poz. 2560 z 22.11.1999 r.); 

7. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, zatwierdzona uchwała nr XII/182/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 

26 sierpnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 36, poz. 275  

z dn. 14.03.2000 r.) ; 

8. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XIX/277/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 

28 lutego 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 42, poz. 383  

z dn. 07.04.2000 r.); 

9. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XX/297/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 

27 kwietnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 84, poz. 850 z dn. 04.08. 

2000 r.); 

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pułtuska  

w zakresie działek o nr ewid. 89 i 90 położonych w obrębie 14 przy ul. Baltazara  

w Pułtusku, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/431/2001 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 141 poz. 1957  

z dn. 12.07.2001 r.); 
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11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pułtuska  

w zakresie działek o nr ewid. 88/19 i 88/20 położonych w obrębie 24 przy  

ul. Warszawskiej w Pułtusku, zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/432/2001 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

Nr 141, poz. 1958  z dn. 12.07.2001 r.); 

12. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XXXII/469/2001 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz. 3211  

z dn. 12.09.2001 r.); 

13. Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska w zakresie obszaru położonego w rejonie ulic Mickiewicza/Pana 

Tadeusza, uchwalona uchwałą Nr XXXV/544/2001 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 13, poz. 260 z dn. 

16.01.2001 r.); 

14. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XXXVII/566/2002 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 117, poz. 2606 z dn. 

06.05.2002 r.); 

15. Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska w zakresie obszaru położonego w rejonie ulicy Sukienniczej, uchwalona 

uchwałą Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2003 r.  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 111, poz. 2718 z dn. 24.04.2003 r.); 

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pułtusk dot. gruntów 

położonych w Pułtusku (obręb 10) przy ul. Baltazara, uchwalony uchwałą 

Nr XXXIX/468/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego Nr 107, poz. 3533 z dn. 09.06.2006 r.); 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w zakresie działek  

o nr ewidencyjnych 158/1 i 158/2 w obrębie 10 miasta Pułtusk), uchwalony 

uchwałą Nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 8261 z dn. 05.09.2014 r.) wraz  

z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-

I.4131.123.2014.RM z dnia 19 września 2014 r.; 

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru 

położonego w rejonie ulic: Sukiennicza, Panny Marii, Stare Miasto, Solna  

w Pułtusku, uchwalonego uchwałą Nr XII/110/2019 z dnia 29.05.2019 r. (Dz. U. 

Woj. Maz. Z 2019 r., poz. 7173). 

 

Gminy Pułtusk: 

1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pułtusk, uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/569/1998 Rady Miejskiej w Pułtusku  
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z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 23, poz. 110  

z dn. 17.08.1998 r.); 

2. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska, uchwalona uchwałą Nr XXXVIII/567/98 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego z dnia 17.08.1998 r. 

Nr 23, poz. 109 (dot. działki położonej we wsi Grabówiec), 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Gnojno (Wschód), w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/399/2005 

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego Nr 29, poz. 979 z dn. 13.02.2006 r.); 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Gnojno (Północ), w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/400/2005 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

Nr 29, poz. 980 z dn. 13.02.2006 r.); 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Kleszewo (Południe), w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/401/2005 

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego  Nr 29, poz. 981 z dn. 13.02.2006 r.); 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Lipa, w gminie Pułtusk, uchwalony uchwała Nr XXXVI/402/2005 Rady Miejskiej  

w Pułtusku z dnia 21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, 

poz. 982 z dn. 13.02.2006 r.); 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Ponikiew (Północ), w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/403/2005 

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego Nr 29, poz. 983 z dn. 13.02.2006 r.); 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Ponikiew (Południe), w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/404/2005 

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego Nr 29, poz. 984 z dn. 13.02.2006 r.); 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Szygówek, w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/405/2005 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

Nr 29, poz. 985 z dn. 13.02.2006 r.); 

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Gnojno (Zachód), w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/445/2005 

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

Nr 44, poz. 1420 z dn. 06.03.2006 r.); 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Kacice, w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XLIX/548/2006 Rady Miejskiej 
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 w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 2, 

poz. 27 z dn. 03.01.2007 r.); 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Jeżewo, w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XLIX/549/2006 Rady Miejskiej  

w Pułtusku z dnia 20 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 2, 

poz. 28 z dn. 03.01.2007 r.); 

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Chmielewo, w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr X/120/2007 Rady Miejskiej 

w Pułtusku z dnia 21 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 179, poz. 

4975 z dn. 09.09.2007 r.); 

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi 

Pawłówek, w gminie Pułtusk, uchwalony uchwałą Nr XIX/204/2008 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 08 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 73, 

poz. 2658 z 14.05.2008 r.); 

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych dla wsi 

Boby gm. Pułtusk (etap I), uchwalony Uchwałą Nr XX/188/2019 Rady Miejskiej  

w Pułtusku z dnia 28.11.2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14403) wraz  

z rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.12.2019 r. Nr WNP-

I.4131.230.2019.JF (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15792); 

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych 

dla części wsi Trzciniec i części wsi Głodowo gm. Pułtusk (etap I), uchwalony 

Uchwałą Nr XX/189/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28.11.2019r. (Dz. U. 

Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14403) wraz z rozstrzygnięciem Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 23.12.2019 r. Nr WNP-I.4131.229.2019.JF (Dz. U. Woj. 

Maz. z 2019 r. poz. 15791). 
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Zasięgi obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przedstawia poniższy fragment mapy (źródło: pultusk.e-mapa.net)  

 

 

 

Obecnie w trakcie opracowania są projekty miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. dla terenu proponowanego między innymi pod cmentarz we wsi Grabówiec, 

2. dla terenu położonego przy ul. Tysiąclecia/Wojska Polskiego (teren dawnych 

koszar), 

3. dla części wsi Trzciniec oraz części wsi Głodowo, 

4. dla części wsi Boby. 

Dla obszarów nieobjętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w 2019 r. wydano 60 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz 165 decyzji o warunkach zabudowy (łączna powierzchnia ok. 69,8 ha) 

oraz 14 decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy. 
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11. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
 

11.1.1. STRUKTURA GRUNTÓW NA OBSZARZE 

GMINY 
 

 
Powierzchnia gminy Pułtusk wynosi 13 413 ha, w tym teren miasta zajmuje 2 307 ha,  

a tereny wiejskie 11 106 ha. Struktura użytkowania gruntów przedstawiona jest poniżej: 

 

 
 

Na terenie gminy przeważają użytki rolne, stanowiące ponad 75 % obszaru gminy, 12 % 
powierzchni gminy to grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.  
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11.2. GRUNTY GMINNE 
 

11.2.1. STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  

 
Według stanu na 31.12.2019 r. gmina Pułtusk była właścicielem 454 ha gruntów, z czego 

225 ha to grunty w granicach miasta, 229 ha w granicach sołectw. Z ogólnej powierzchni 

gruntów gminnych 28 ha jest w użytkowaniu wieczystym, pozostała część stanowi 

tzw. gminny zasób gruntów wykorzystywanych na realizację zadań publicznych, 

oczekujących na sprzedaż lub zagospodarowanie. 

 

Struktura nieruchomości gminnych w ha 
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Zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem 

nieruchomości gospodaruje Burmistrz. Zarządzeniem nr 255/2017 z dnia  

8 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Pułtusk przyjął „Plan wykorzystania zasobu 

nieruchomościami Gminy Pułtusk na lata 2017 – 2019”.  

Gmina Pułtusk gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, kierując się przy tym 

zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej 

w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia, w przypadku spełnienia 

warunków przewidzianych prawem, po uprzednim wyrażeniu przez Radę Miejską  

w Pułtusku zgody na sprzedaż. 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2017 – 2019 

zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. 

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Pułtusk odbywa się w formach 

przewidzianych prawem w związku z koniecznością realizacji zadań własnych, 

obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów 

publicznych, w szczególności budowy dróg. 

 

 
 

11.2.2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
 

 
W 2019 r. kontynuowana była sprzedaż gminnych nieruchomości, zbędnych  

z punktu widzenia realizowanych przez gminę zadań. Zbywane nieruchomości  

w przeważającej części przeznaczono na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Gmina Pułtusk zbyła cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1647 ha, udział 

wynoszący 16/384 w nieruchomości o powierzchni 0,0141 ha, jak również zbyła 

nieruchomość o powierzchni 0,0732 ha na rzecz jej użytkowników wieczystych. Dochód 

ze sprzedaży wyniósł 340 484 zł. Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży gminnych 

gruntów i nieruchomości stanowią część dochodów budżetowych gminy.  

 

W 2019 r. Gmina Pułtusk dokonała zamiany praw do nieruchomości (działka o pow. 

0,0082 ha stała się własnością Gminy Pułtusk, zaś działki o łącznej pow. 0,0185 ha stały 

się własnością osób fizycznych). Dopłata w wysokości różnicy wartości zamienianych 

praw do nieruchomości wyniosła 5 521 zł. 
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W 2019 r. Gmina Pułtusk zbyła w formie darowizny: 

 

 20 działek położonych we wsi Lipniki Stare o łącznej powierzchni 2,1969 ha,  

 1 działkę położoną we wsi Gromin o pow. 0,3753 ha,  

 1 działkę położoną we wsi Grabówiec o pow. 1,9535 ha. 

Wyżej wymienione działki stanowią drogi. 

 

 

11.2.3. DZIERŻAWA, NAJEM I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  
 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Pułtusk posiada 27,9707 ha gruntów oddanych  

w użytkowanie wieczyste, w tym 27,0141 ha to grunty w mieście, a 0,9566 ha  

– na terenach wiejskich. W trwałym zarządzie znajduje się 10,6866 ha. 

Wydzierżawianych gruntów jest ok. 13,0274 ha natomiast w najmnie pozostaje 

powierzchnia 606,00 m2. 

 

Dochody z tytułu:  

 najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 2 905 557,60 zł, 

 użytkowania wieczystego wynoszą: 348 122,03 zł. 

 

Gmina osiąga corocznie dochody  z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu oraz z opłat czynszowych z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy, które 

pochodzą z dwóch źródeł: umów zawartych w Urzędzie Miejskim oraz umów zawartych 

i obsługiwanych przez TBS Pułtusk Sp. z o.o. (zarządcę gminnego zasobu 

mieszkaniowego). 

 

 

11.3. OPIEKA NAD ZABYTKAMI  
 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020, poz. 282) „w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się  

w wojewódzkiej ewidencji zabytków, inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków.” Gminna ewidencja zabytków została założona zarządzeniem Nr 246/2012 

Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 grudnia 2012 r. i aktualizowana jest na bieżąco 

w sytuacji, gdy Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o zmianach 

w prowadzonej przez niego wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
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Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2019 r. poinformował, że 

do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

został włączony dom (dawne 

przedszkole) z ok. 1920 r. znajdujący 

się na działce nr ewid. 74 położonej 

w Pułtusku, przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 4, co zostało uwzględnione 

w gminnej ewidencji zabytków.  

 

 

 
 

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
 
 

12.1.  WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
 

 

Gmina realizuje ustawowe obowiązki zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez świadczenie usług wykonywanych przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku (zwane dalej PWIK Sp. 

z o. o.), w którym Gmina posiada 100 % udziałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowym zadaniem PWiK Sp. z o.o. jest zbiorowe zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków 

oraz realizacja usług – głównie w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-

kanalizacyjnych.  

 

PWiK Sp. z o.o.  realizuje zadania inwestycyjne na podstawie opracowanego przez Zarząd 

Spółki i uchwalonego przez Radę Miejską w Pułtusku planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa (uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 

2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  
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i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku). 

 

Obsługiwana przez PWiK Sp. z o. o. kanalizacja sanitarna na koniec 2019 r. wynosiła 

ponad 72 km sieci w systemie grawitacyjno-pompowym z pracującymi  

21 przepompowniami ścieków, nadzorowanymi 24 h/d. Długość sieci wodociągowej na 

koniec 2019 r. wynosiła około 197 km. 

Eksploatowano sześć studni głębinowych na ujęciu wody pitnej Pułtusk – Rybitew i dwie 

studnie ujęcia w Trzcińcu. Głównymi odbiorcami wody i ścieków były gospodarstwa 

domowe, a tylko znikomą ilość stanowili odbiorcy przemysłowi i inni.  

 

Jakość uzdatnianej wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Pułtusku i w Trzcińcu była zgodna  

z aktualnie obowiązującymi normami, o czym świadczą wyniki analiz własnych  

i laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ciechanowie. 

 

Oczyszczalnia Ścieków funkcjonowała bez większych awarii, a oczyszczone ścieki 

spełniały wymagania pozwolenia wodno – prawnego i norm stawianych przez prawo 

ochrony środowiska. 

 

W 2019 r. PWiK Sp. z o.o.  realizowało:  
 

I. Zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.  
II. Zadania ze środków własnych.  

III. Zadania zlecone przez Gminę Pułtusk. 

 
I. Zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 
 
PWIK Sp. z o.o. w 2019 r. kontynuowało realizację projektu pn.: „Inwestycja sieci 
kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”. 
 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  10 714 135,32 zł. 
 
Planowany całkowity koszt realizacji: 20 631 562,14 zł. 
 

W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano 
zadania: 
 

 „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu 

Śniegockiego” 

 

 System zaprojektuj i wybuduj.  
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 Termin realizacji: I kwartał 2018 r. - III kwartał 2019 r.  

 Wybudowano 1974,50 mb kanalizacji sanitarnej.  

Zadanie zakończone. 
 

Wartość inwestycji:  2 312 400,00 zł brutto.  
 

 
 „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza, na terenie GS, ul. Wiśniowa  

i Winogronowa” 

 

 System zaprojektuj i wybuduj.  

 Termin realizacji: I kwartał 2018 r.  

– III kwartał 2019 r.  

 Wybudowano: 1529,64 mb kanalizacji 

sanitarnej, w tym:  

 ul. Mickiewicza: 322,17 mb,  

 teren GS: 365,52 mb,  

 ul. Wiśniowa i Winogronowa: 841,95 mb. 

 Zadanie zakończone. 
 
Wartość inwestycji: 2 515 350,00 zł brutto. 
 

 Podpisano kontrakt i rozpoczęto realizację: „Budowy sieci kanalizacyjnej  

ul. Białowiejska i ul. Zielona Dróżka wraz przepompownią ścieków” 

 

 System zaprojektuj i wybuduj.  

 Termin wykonania: max. II kwartał 2020 r. 

 Wartość inwestycji: 1 888 050,00 zł brutto. 

 

Opracowano projekt budowlany oraz wybudowano główny odcinek kanalizacji  
w ul. Białowiejskiej – długość około 691 mb. 

 

Wartość wykonanych robót 945 870,00 zł.   

Opracowano projekt i uzyskano pozwolenia na budowę  kanalizacji  sanitarnej  
w ul. Zielona Dróżka.  
 

 Zawarto kontrakt na: „Budowę sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wróblem” 

 

 System zaprojektuj i wybuduj.  

 Termin wykonania: max. II kwartał 2020 r.   
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 Wartość inwestycji: 598 000,00 zł brutto.  

Opracowano projekt budowlany. 
 
 

 Podpisano umowę i rozpoczęto zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej  

ul. Wspólna i ul. Rybitew wraz z przepompownią ścieków”. 

 

 System zaprojektuj  i wybuduj.   

 Termin wykonania: max. II kwartał 2020 r.  

 Wartość inwestycji: 2 298 870,00 zł brutto.  

Wartość robót zrealizowanych w 2019 r. to około 450 tys. zł. 
 
Długość wybudowanej kanalizacji około 250 m.  
 

 Trwała realizacja zadania: „Modernizacja i rozbudowa węzła osadowego 
na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”. 

Wartość inwestycji: 1 349 001,10 zł.  
 
Wykonano remont elewacji budynku, wymieniono instalacje, trwa etap uruchamiania 
nowej wirówki dekantacyjnej firmy FLOTTWEG. 
 

 Rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: 
”Zakup pojazdu specjalistycznego do konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej”. 

 
Wartość zadania: 1 226 310,00 zł brutto.  

 
Postępowanie zakończone podpisaniem w styczniu 2020 r. umowy z firmą 
DOBROWOLSKI Spółka z o. o.  
 

 
II. Inwestycje własne PWiK 
 
W ramach inwestycji własnych PWIK zrealizowało następujące zadania: 
 

 „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza”. 

Po dokapitalizowaniu Spółki przez Gminę Pułtusk kwotą 780 tys. Przedsiębiorstwo 
zrealizowało budowę 1100 mb przewodu tranzytowego sieci wodociągowej  
w ul. Mickiewicza średnicy 315 mm i 280 mm.  
 
Termin realizacji II-III kwartał 2019 r. 
Wartość inwestycji 981 540 zł.  
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 Renowacja kanału metodą bezwykopową za pomocą pełnego rękawa w ul. Piotra 

Skargi. 

Długość sieci sanitarnej poddanej naprawie 400 mb.  
 

 Wymiana wszystkich przyłączy wodociągowych pod remontowaną 

nawierzchnią w ul. Rynek. 

Inwestycja zrealizowana została dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu 
Gminy Pułtusk i PWiK Sp. z o.o.  
 

 Renowacja dwóch studni na ujęciu miejskim w Pułtusku.  

 Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej. 

 
Wykonano 158 mb sieci wodociągowej. 
 

 Zakup dmuchawy śrubowej typu EBS i przetwornicy. 

Dmuchawa do napowietrzania ścieków o wartości 123 615 zł brutto oraz przetwornica 
o częstotliwości pozwalającej na stabilizację ciśnienia w sieci wodociągowej o wartości 
około 22 tys. zł brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Zadania zlecone przez Gminę Pułtusk 
 
W ramach prac zleconych przez Gminę Przedsiębiorstwo wybudowało około 800 m 
wodociągu: w ul. Granicznej, ul. Polnej, w Grabówcu i w Płocochowie.  
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12.2. CIEPŁOWNICTWO 
 
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem, 

przesyłem i dystrybucją ciepła. Spółka prowadzi działalność na lokalnym rynku 

dostarczając odbiorcom energię cieplną w postaci centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Spółka z o. o. realizuje zadania 

inwestycyjne na podstawie opracowanego przez Zarząd, zaopiniowanego przez Radę 

Nadzorczą i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników rocznego planu inwestycji 

i modernizacji.                                                                                        

Zadania remontowe realizowane są na podstawie przedstawionych planów w zakresie 

wytwarzania i przesyłu ciepła przy zatwierdzeniu taryfy dla ciepła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą NR 1/1/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki prowadzonej pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

w Pułtusku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pułtusku spółka została 

przez właściciela Gminę Pułtusk dokapitalizowana w drodze podwyższenia kapitału 

zakładowego z kwoty 1.643.000 zł. do 1.843.000 zł. 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Spółka z o. o.  posiada zatwierdzoną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Warszawa XII taryfę dla ciepła  

o Nr OŁO.4210.33.2019.BG z dnia 14 listopada 2019 r. Decyzja i załącznik do Decyzji 
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Prezesa URE dotyczący powyższej taryfy opublikowane są w Biuletynie Branżowym 

Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2019 r. pod poz. 283/19. 

Wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców ciepła 

obowiązuje od 01.12.2019 r. do 31.09.2021 r. 

Zadania inwestycyjno – modernizacyjne zrealizowane w 2019 r. 
 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 18f;                               

 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Podchorążych 6;                               

 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. 17 Sierpnia 58;                                

 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w ul. Rynek od al. Polonii do k 19;                        

 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Rynek 41 (UM);                                   

 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku TBS przy ul. Jana Pawła II;                                

 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do garażu OSP przy ul. Jana Pawła II;                                     

 Przebudowa sieci do osiedla Pana Tadeusza, ul. Horeszki;                                     

 Budowa węzła do budynku przy ul. 17 Sierpnia 58;  

 Budowa węzła do budynku przy ul. Podchorążych 6;                                             

 Montaż układu regulacji pogodowej CO węzeł przy ul. 17 Sierpnia 37;                

 Wykonanie układu sterowania i regulacji pomp ul. Kolejowa 8;                       

 Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 8;   

 Budowa wiaty przy ul. Kolejowej 8;           

 Zakup kamery termowizyjnej testo 872;               

 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera;       

 Zakup zestawu komputerowego.                               

Zadania remontowe wykonane w 2019 r. 
 Remont budynków i pomieszczeń Ciepłowni przy ul. Kolejowej 8; 

 Remont urządzeń kotłowni;  

 Remont i konserwacja taśmociągów nawęglania i odżużlania w Ciepłowni; 

 Remonty i konserwacja sieci ciepłowniczych;    

 Legalizacja układów pomiarowych;  

 Remonty i konserwacja węzłów cieplnych; 

 Remonty posiadanego sprzętu do naprawy sieci ciepłowniczej oraz środków 

transportu i sprzęt.    

 

Planowane remonty na 2020 r. 

 Remont odżużlaczy kotłów: KW-1, KW-3 na terenie ciepłowni przy 

ul. Kolejowej 8; 

 Remont taśmociągu nawęglania i odżużlania na terenie ciepłowni przy 

ul. Kolejowej 8;   

 Remont zsypów opału kotłów: KW-1, KW-2, KW-3 na terenie ciepłowni przy 

ul. Kolejowej 8; 



 

 

 

  

 

 

 

www.pultusk.pl                Strona 100 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 Remont rozdzielni głównej zasilającej ciepłownię przy ul. Kolejowej 8;                                 

 Remont instalacji elektrycznej oświetlenia pomieszczeń odżużlania; 

 Wymiana dwóch członów kotła Buderus w kotłowni na pl. Teatralnym 4;                 

 Wymiana zużytych filtrów tkaninowych i wymiana pompy układu filtrującego 

sieci ciepłowniczej; 

 Legalizacja układów pomiarowych ilości ciepła sprzedanego (liczniki ciepła) 

z ewentualną wymianą na nowe, które nie spełniają norm legalizacji;                             

 Remont węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. 13 Pułku Piechoty 4;                             

 Wymiana wyeksploatowanych, przestarzałych technicznie i uszkodzonych 

regulatorów pogodowych w węzłach ciepłowniczych; 

 Remont węzła ciepłowniczego – grupowego w budynku przy ul. Piotra Skargi 

37 B;                              

 Wymiana serwisowa oleju, płynów, wymiana przewodów i filtrów 

w samochodach; 

 Wymiana serwisowa oleju, płynów, wymiana przewodów i filtrów 

w maszynach; 

 Remont kipra w samochodzie ciężarowym MAN WPU 13701; 

 Remont sprzęgła dwupasmowego w samochodzie dostawczym WV T4 WPU 

04640.                      

Zamierzenia i kierunki rozwoju 

 

Zadania na 2020 r. mają na celu dalszą modernizację infrastruktury wytwarzającej ciepło 

celem uzyskania jak największych wydajności kotłów, jak również łatwiejszej obsługi 

tych instalacji przez pracowników spółki, tj.: 

 Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego o mocy 200-250 KW 

do ciepłowni przy ul. Kolejowej 8, w celu zapewnienia ciągłości dostarczenia 

prądu elektrycznego w razie zaniku prądu sieciowego; 

 Modernizacja układu sterowania pracą pomp obiegowych w ciepłowni /etap II/ 

przy ul. Kolejowej 8 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła, poprawa 

standardów jakościowych; 

 Budowa dwóch przyłączy sieci ciepłowniczej do dwóch nowo wybudowanych 

budynków wielorodzinnych na Osiedlu Miłosza, w celu przyłączenia nowych 

odbiorców ciepła; 

 Prace Zarządu skupiają się również na pozyskaniu jak największej ilości 

odbiorców, dziś posiadamy 30 % rezerw, które możemy uruchomić 

dla potencjalnych odbiorców.  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. zawarło w dniu 23.10.2019 r. 

z Krajową Agencją Poszanowania Energii umowę dotyczącą współpracy przy 

modernizacji systemu ciepłowniczego Pułtuska z wykorzystaniem programu ELENA 

prowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, którego koordynatorem w Polsce 
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jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Jako pierwszy etap tej współpracy zostało 

przyjęte opracowanie Studium Wykonalności, którego przedmiotem jest ww. umowa, 

powierzająca Wykonawcy wykonanie usługi doradczej polegającej na wsparciu 

technicznym i analitycznym, w obszarze przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 

polegającego na modernizacji systemu ciepłowniczego w Pułtusku. Efektem tych prac 

będzie opracowanie Studium Wykonalności, wskazującego optymalne i uzgodnione  

z Zamawiającym rozwiązania. 

 

 

 

13. INWESTYCJE 
 

 
PROJEKTY ROZPOCZĘTE W LATACH POPRZEDNICH  - ZAKOŃCZONE  
W 2019 R.  
 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2013-2019: 410 594,07 zł. 

Plan na 2019 r.: 36 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 30 654,92 zł, 

co stanowi 85,15 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. poniesiono wydatki za świadczenie usług dostępu do internetu oraz wsparcie 

techniczne dla beneficjentów w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne 

– zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013. 

 

 Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

Wartość zadania w latach 2013-2019: 542 585,64 zł. 

Plan na 2019 r.: 29 300,00 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 25 107,08 zł, 

co stanowi 85,69 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. poniesiono wydatki za świadczenie usług dostępu do Internetu oraz wsparcie 

techniczne dla beneficjentów w ramach trwałości projektu działania 8.3 

„Przeciwdziałanie cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

 

 

 Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych 

zachowań w celu poprawy jakości środowiska 
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Wartość zadania w latach 2016-2019:  454 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 359 332,23 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 358 026,51 zł, 

co stanowi 99,64 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

Realizacja zadania w 2019 r:  

 przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych; 

 zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu; 

 zamówiono wykonanie maskotki „Bobra Pułtusia”;  

 zorganizowano ognisko i grill dla 500 osób podczas 

Pikniku Ekologicznego „Pułtusk… NATURALNIE”. 

Podczas pikniku przeprowadzono uroczyste 

rozdanie nagród  

i wyróżnień dla laureatów konkursu plastycznego; 

 zamówiono opracowanie  

i wydruk publikacji „Ekoturystyka – podróż 

i wypoczynek w zgodzie z naturą”, 

 zlecono zorganizowanie, przeprowadzenie i 

obsługę Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów 

szkół podstawowych. 

Inwestycja realizowana z udziałem środków zewnętrznych w ramach umowy 

o dofinansowanie w ramach Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,  

oś priorytetowa II. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Przyznane dofinansowanie na poziomie 85 % wydatków kwalifikowanych. 

 

 Przebudowa drogi gminnej we wsi Płocochowo w Gminie Pułtusk  

Wartość zadania w latach 2018-2019: 3 668 409 zł Plan  

na 2019 r.: 3 458 409,20 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania 

wyniosło 3 448 370,43 zł, co stanowi 99,71 % zaplanowanych 

wydatków w 2019 r. 

 

W 2019 r. wykonano zadania: 

 przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku, 

której wyłoniono wykonawcę robót budowlanych 

przebudowy drogi gminnej na odcinku Lipniki  

- Płocochowo oraz we wsi Płocochowo o długości 1,51 km wraz z remontem 

mostu; 

 w pełnym zakresie wykonano roboty budowlane (11 czerwca 2020 r. Wojewoda 

Mazowiecki przekazał Gminie promesę na dofinansowanie dróg w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 225 446,00 zł).  
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Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 2 225 446,00 zł.  

 

 Przebudowa ul. Kombatantów w Pułtusku  

Wartość zadania w latach 2018-2019:  1 109 808,79 

zł. 

Plan na 2019 r.: 509 808,79 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego 

zadania wyniosło 509 808,79 zł, co stanowi 100 % 

zaplanowanych wydatków w 2019 r.  

 

 

 Rozbudowa infrastruktury drogowej  

Wartość zadania w latach 2015-2021: 11 929 693 zł. 

Plan na 2019 r.: 2 089 693,00 zł. 

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 1 970 367,90 zł, 

co stanowi 94,29 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. wykonano zadania: 

 zakończono w pełnym zakresie przebudowę ulic: Jakuba Wujka, Józefa 

Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary, 

Pawła Giżyckiego. Wykonano nawierzchnię jezdni oraz chodniki  

z kostki betonowej, odwodnienie, stałą organizację ruchu, ulica Andrzeja 

Noskowskiego została wykonana w roku 2018. Całkowita długość drogi  

- ok. 2,54 km; 

 zrealizowano prace związane  

z przebudową ulic: Tarnowskiego  

i Suleja. Wykonano nawierzchnię jezdni, chodniki 

jednostronne oraz zjazdy z kostki betonowej. Długość 

przebudowanej drogi - ok. 286 m; 

 zlecono wykonanie prac związanych z kanalizacją 

deszczową w drodze dojazdowej do posesji na 

al. Wojska Polskiego 13 A;  

 opracowano dokumentację projektowej budowy 

drogi wewnętrznej wzdłuż budynku al. Wojska 

Polskiego 13A; 

 wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej w ul. Żwirki i Wigury 

na odcinku ok. 95 m2; 

 wykonano roboty drogowe w ul. Jacka Soplicy na odcinku ok. 60 m z kostki 

betonowej; 

 wykonano projekt stałej organizacji ruchu w ul. Nowy Rynek; 
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 zlecono wykonanie chodnika o powierzchni 36 m wraz z przestawieniem wiat 

przystankowych w ul. Nowy Rynek; 

 wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji części ul. Gajkowicza  

od ul. Tartacznej o długości ok. 58 m. 

 

W opisanym zakresie inwestycja została zakończona, jednak będzie kontynuowana 

rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk.  

 

 Remont i modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i boisk sportowych 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2018-2019: 1 744 339,50 zł.  

Plan na 2019 r.: 844 339,50 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego 

zadania wyniosło 719 020,42 zł, co stanowi 85,16 % 

zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. poniesiono wydatek za prace wykonane 

i zakończone w 2018 oraz za wykonany remont boiska 

wielofunkcyjnego o wymiarach 44x28 m (1232 m2) 

wraz z wyposażeniem hali sportowej oraz zakupem 

maszyny do czyszczenia podłogi sportowej. 

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków pochodzących z dotacji Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w wysokości 33 %. 

 

 Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich  

Wartość zadania w latach 2016-2020: 2 370 805,00 zł.  

Plan na 2019 r.: 877 500, 00 zł. 

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego 

zadania wyniosło 835 834,70 zł, co stanowi 95,25 

% zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. zakończono roboty budowlane przy 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec.  

Nowa świetlica ma 371,91 m² powierzchni. Dla 

użytkowników przygotowano dwie sale dla 70 i 

40 osób. Zaplecze stanowią pomieszczenia 

kuchenne, sanitariaty oraz garaż. Zainstalowano 

klimatyzację i wentylację mechaniczną. Świetlica posiada własną kotłownię na gaz 

płynny. Od strony drogi został urządzony parking dla pojazdów.  

 

 

 Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Pułtusk  

Wartość zadania w latach 2016-2019: 368 000 zł. 
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Plan na 2019 r.: 220 000 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 210 659,58 zł, 

co stanowi 95,75 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. wykonano: 

 dokumentację projektową wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego 

zlokalizowanego w ul. Młodzieżowej w Pułtusku; 

 dokumentację projektową wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Granicznej 

w Pułtusku; 

 dokumentację projektową wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Polnej 

w Pułtusku; 

 wykonano przełączenie 16 sztuk przyłączy wodociągowych do sieci 

wodociągowej w ul. Rynek. 

 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE W 2019 R. ORAZ ROZPOCZĘTE  

W 2019 R. I NADAL KONTYNUOWANE 

 

 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w Gminie Pułtusk  

Wartość zadania w latach 2019-2020: 260 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 110 000 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 56 532,04 zł, 

co stanowi 51,39 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. wykonano zadania: 

 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej  

w miejscowości Lipniki Nowe,  

 odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Płocochowo, 

 dokumentację projektową wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości 

Grabówiec. 

 

 Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki 

Wartość zadania w latach 2017-2019: 54 710 zł. 

Plan na 2019 r.: 20 000 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 3 095,30 zł, 

co stanowi 15 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. poniesiono wydatek za sporządzenie dokumentacji kosztorysu inwestorskiego 

„Termomodernizacji dachu i remont elewacji Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki 

w Pułtusku” oraz „Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Miejskim 

Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku”.   
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 Odnowa budynku koszarowego, powojskowego na cele mieszkalne  

– Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki   

Wartość zadania w latach 2017-2019: 458 742 zł. 

Plan na 2019 r.: 25 000 zł. 

W 2019 r. nie poniesiono wydatku w ramach tego zadania. 

 

 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Pułtusk  

– ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła  

i termomodernizację budynków na terenie gminy Pułtusk  

Wartość zadania w latach 2018-2020: 764 307,63 zł. 

Plan na 2019 r.: 122 441,37 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 3 000 zł, co stanowi 

15 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. wykonano: 

 dokumentację kosztorysową termomodernizacji budynku przy ulicy 17 Sierpnia 

58 w Pułtusku; 

 rozpoczęto prace polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. 17 Sierpnia 58.  

 Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci  

w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk 

Plan na 2019 r.: 557 340 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe 

tego zadania wyniosło 557 277,77 zł, co stanowi 

99,98 % zaplanowanych wydatków w 2019 r.  

W 2019 r. przeprowadzono prace polegające 

na adaptacji pomieszczeń żłobka poprzez 

dostosowanie trzech sal do potrzeb dzieci do lat 

trzech wraz z zapleczem sanitarnym  

i kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu. 

 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza, Słonecznej i Czereśniowej  

w mieście Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2015-2019: 368 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 80 000 zł.  

W 2019 r. nie poniesiono wydatku w ramach tego zadania. 

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Mickiewicza, Słonecznej i Czereśniowej w Pułtusku. 
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 Rozbudowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4  

w Pułtusku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na cele rozwoju klubów 

sportowych 

Wartość zadania w latach 2018-2020: 730 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 80 000 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 77 737,40 zł, 

co stanowi 97,17 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. poniesiono wydatek na wykonanie mapy do celów projektowych oraz  

na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy hali sportowej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku.  

 

 Renowacja wieży Ratuszowej 

Wartość zadania w latach 2018-2020: 687 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 652 000 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 537 850,53 zł, 

co stanowi 82,49 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. wykonano zadania: 

 przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie 

„Renowacji wieży ratuszowej – ograniczanie postępu dewastacji najstarszego 

budynku w mieście poprzez wykonanie prac budowlano – konserwatorskich”; 

 przeprowadzono roboty budowlane polegające  

na renowacji i konserwacji zewnętrznych ścian, 

naprawie stolarki okiennej oraz naprawie zadaszenia, 

narożników i parapetów wieży ratuszowej w Pułtusku, 

wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-75.  

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków uzyskanych  

z dotacji celowej na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 

substancji zabytku, jakim jest Wieża Ratuszowa w Pułtusku  

od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.    

 

 Rozbudowa monitoringu miejskiego  

Wartość zadania w latach 2015-2021: 178 368,71 zł. 

Plan na 2019 r.: 50 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 6 681,36 zł, 

co stanowi 13,36 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. przeprowadzono przegląd techniczny istniejącego monitoringu miejskiego  

w Pułtusku oraz wykonano instalację monitoringu poprzez zakup i montaż 2 szt. 

fotopułapek. 

 

 Budowa boiska z funkcją lodowiska   

Wartość zadania w latach 2019-2020: 660 000 zł. 
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Plan na 2019 r.: 200 000 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 200 000 zł, 

co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. wykonano:   

 projekt budowy boiska z funkcją lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 4  

w Pułtusku; 

 prace polegający na wykonaniu wszelkich 

robót niezbędnych do uruchomienia funkcji 

lodowiska w sezonie zimowym 2019/2020, 

w tym:  

 roboty przygotowawcze,  

 płyta lodowiska,  

 kanały kolektorów zbiorczych,  

 warstwa poślizgowa na płycie - 2 x folia 

+ grafit pod położenie rurarzu,  

 instalacja lodowiska o wymiarach  

20x30 m - rurarz, próby szczelności 

(powietrzne),  

 wykończenie warstwy zewnętrznej płyty lodowiska.  

 

Pozostały zakres przewidzianych prac będzie realizowany w roku 2020. 

 

 Budowa drogi na odcinku od ul. Wyszkowskiej do ul. Sukienniczej 

Wartość zadania w latach 2019-2020: 380 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 80 000 zł.  

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania. 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Wyszkowską 

z Sukienniczą. 

 

 Budowa świetlicy w Przemiarowie  

Wartość zadania w latach 2019-2020: 215 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 65 000 zł.  

W 2019 r. nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania, płatności zgodnie  

z zawartymi umowami realizowane w 2020 r. 

W 2019 r. opracowano ocenę techniczną budynku wraz z określeniem zakresu 

niezbędnych robót budowlanych oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy przebudowy 

świetlicy w Przemiarowie w zakresie odtworzenia dachu, który uległ zniszczeniu 

w wyniku katastrofy budowlanej wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów. 

Rozpoczęto prace remontowe dachu świetlicy w Przemiarowie.  
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 Gospodarka odpadami z rozwojem form selektywnej zbiórki odpadów  
i ich zagospodarowaniem 

Wartość zadania w latach 2019-2021: 1 500 000 zł.  
Plan na 2019 r.: 500 000 zł.  
Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 361 839,53 zł, 
co stanowi 72,37 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 
W 2019 r. wykonano dokumentację techniczną dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Płocochowie. 

 
 Budowa drogi gminnej wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż targowiska 

miejskiego w miejscowości Grabówiec 
Wartość zadania w latach 2019-2020: 405 293 zł. 
Plan na 2019 r.: 5 293 zł.  
Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 4 938 zł, co stanowi 
93,29 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 
W 2019 r. poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 
wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż targowiska miejskiego w miejscowości 
Grabówiec. 

 
 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W LATACH POPRZEDNICH, REALIZOWANE  

W 2019 R. I KONTYNUOWANE W 2020 R.  

 

 Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2016-2018: 4 087 000 zł. 

Plan na 2019 r.: 3 915 865,90 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego 

zadania wyniosło 2 829 234,90 zł, co stanowi  

72,25 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

Zakres prac wykonanych w 2019 r.:   

 w pełnym zakresie zrealizowano prace 

obejmujące zagospodarowanie 6 terenów 

zieleni w Gminie Pułtusk: 

 bulwary nad głównym kanałem miasta,  

 park Narutowicza,  

 pasaż Klenczona,  

 park przy ul. Widok,  

 park osiedlowy przy ul. Sarbiewskiego, 

 obszar funkcjonalny w Grabówcu.  

W ramach zadania: 

 wybudowano nowe ciągi piesze,  
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 zamontowano elementy małej architektury: 

ławki, stoły piknikowe, kosze na śmieci, stojaki 

na rowery, palenisko z siedziskami, 

 uporządkowano zieleń istniejącą, nasadzono 

nowe drzewa i krzewy.  

Inwestycja realizowana z udziałem środków 

zewnętrznych w ramach umowy o  dofinansowanie 

Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5. Poprawa, 

jakości środowiska miejskiego – typ 2 Rozwój 

terenów zieleni w miastach i na obszarach 

funkcjonalnych.  

 

 Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej  

w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2015-2020: 12 597 694,54 zł. 

Plan na 2019 r.: 6 618 676,21  zł. 

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego 

zadania wyniosło 6 618 676,21 zł, co stanowi 100 % 

zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

Zakres wykonany w 2019 r.: 

 opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi i kanalizacji deszczowej  

w al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Pułtusku; 

 wykonanie odcinka drogi gminnej w ulicach 

Słowackiego i Gajkowicza oraz odcinek drogi 

w ulicy Jana Pawła II i al. Tysiąclecia; 

 wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych 

na potrzeby projektu; 

 zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej ulic: Sarbiewskiego, Baltazara, 

Barodziejskiej, Granicznej oraz aktualizacji i weryfikacji dokumentacji 

projektowej kanalizacji deszczowej dla ulic: Granicznej i Bartodziejskiej. 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza „Kompleksowa 

poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę 

ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. 

Inwestycja realizowana w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim. 
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 Dobra kultury Pułtuska – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie 

Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2017-2019: 2 132 363 zł. 

Plan na 2019 r.: 133 995 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 133 995,00 zł, 

co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. wykonano dokumentację projektową adaptacji kamienicy przy ul. Rynek 13 

(zgodnie z zawartą umową w pierwszym półroczu poniesiono koszt za opracowanie 

koncepcji - I etap) oraz zamontowano 1 ławkę z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna 

środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.  

 

 Dobra kultury Pułtuska – Wzrost regionalnego potencjału turystycznego  

w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2017-2020: 4 426 066,58 zł. 

Plan na 2019 r.: 2 559 287,82 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 2 113 169,16 zł, 

co stanowi 82,57 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

Zakres wykonany w 2019 r: 

 opracowano dokumentację projektową adaptacji historycznych piwnic 

magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama wraz  

z renowacją amfiteatru; 

 nadzór archeologiczny i wykonanie 9 sondaży archeologicznych w korytarzach 

pod Wzgórzem Abrahama, na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej; 

 przeprowadzono roboty budowlane polegające na wyrównaniu powierzchni 

jezdnej Rynku poprzez przebudowę ul. Rynek – II etap wraz z wykonaniem 

przebudowy kanalizacji deszczowej; 

 zawarto umowę na dostawę i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej 

w Pułtusku (tablice informacyjne z nazwami ulic); 

 zawarto umowę na dostawę i montaż słupków ozdobnych na oznakowanie 

informacyjne pionowe; 

 zamontowano słupki wygradzające część terenu przy fontannie oraz część terenu 

przy Pomniku Walki i Męczeństwa; 

 zamontowano dwie ławki z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna 

środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.  
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 Remont ulic Starego Miasta wraz z mostem w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2019-2020: 9 626 150 zł. 

Plan na 2019 r.: 3 066 514 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego 

zadania wyniosło 1 799 999,98 zł, co stanowi 

58,70 % zaplanowanych wydatków w 2019 r.  

Zakres wykonany w 2019 r.: 

 zawarto umowę na realizację „Remontu 

ciągu ulic Starego Miasta – etap I”. Etap I 

obejmuje remont następujących ulic: 

Świętojańska, Piotra Skargi, Marii 

Konopnickiej, Benedyktyńska. Umowę 

z wykonawcą zawarto 20.11.2019 r.  

Do końca 2019 r. wykonano część robót 

drogowych w ulicy Marii Konopnickiej;  

 zawarto umowę na realizację „Remontu ciągu ulic Starego Miasta – etap II”. Etap 

II obejmuje remont następujących ulic: Nowy Rynek, Panny Marii, Nadwodna 

oraz mostu w ul. Świętojańskiej. 

Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, umowę podpisano 

15 listopada 2019 r. 

 

 Modernizacja dróg gminnych, w tym mosty i ulice przyległe  

Wartość zadania w latach 2018-2021: 2 382 410 zł. 

Plan na 2019 r.: 210 000 zł.  

Do 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 146 100,63 zł, 

co stanowi 69,57 % zaplanowanych wydatków w 2019 r. 

W 2019 r. poniesiono wydatek za wykonaną  

w roku 2018 dokumentację projektową: 

 remontu mostu w ciągu ulicy 

Świętojańskiej nad kanałem „A”;  

 przebudowy i modernizacji mostu  

w miejscowości Głodowo,  Przemiarowo 

nad rzeką Pełtą oraz miejscowości Kleszewo nad kanałem melioracyjnym.  

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu Benedyktyńskiego. 

 

 Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku przy ul. 17 Sierpnia 6 

Wartość zadania w latach 2018-2020:  1 880 319,98 zł. 

Plan na 2019 r.: 1 000,000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2019 r. wykonanie finansowe tego zadania wyniosło 916 368,07 zł, 

co stanowi 91,64 % zaplanowanych wydatków w 2019 r.  

Etapy wykonane w 2019 r.:  
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 aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania; 

 zawarto umowę na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz koordynatora przy realizacji inwestycji; 

 w czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację 

zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 

w Pułtusku”, w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę; 

 w ramach zadania przystosowano dwa pomieszczenia (w miejsce 

dotychczasowego gabinetu 

dyrektora i sekretariatu), 

w których utworzono 2 sale 

do zajęć z integracji sensorycznej, 

odbywających się w ramach 

zadania Excellent start to be 

SMART (RPOWM 2014-2020);  

 gabinet dyrektora, sekretariat i archiwum zostały przeniesione do pomieszczeń 

wcześniej wynajmowanych na cele mieszkaniowe; 

 w ramach inwestycji wykonano również częściowy remont kuchni na parterze 

oraz prace zewnętrzne związane z dachem i schodami od strony szczytowej 

budynku.  

Prace te stanowiły I etap modernizacji budynku przedszkola. Kontynuację zadania 

planuje się na 2020 r. 

 

INWESTYCJE PLANOWANE – NIE ZREALIZOWANE  

 

 Przebudowa targowiska miejskiego w miejscowości Grabówiec 

Wartość zadania w latach 2017-2021: 2 164 191 zł. 

Plan na 2019 r. – 81 270 zł.  

W 2019 r. nie poniesiono wydatku na realizację tego zadania. 

Gmina odstąpiła od realizacji tego zadania. 

 

 Budowa budynku przedszkola – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku  

ul. Krajewskiego 3 

Wartość zadania w latach 2018-2020: 559 474,28 zł. 

Plan na 2019 r. – 0,00 zł.  

Inwestycja zdjęta z budżetu Gminy Pułtusk. 

 
W ramach opisanych w tym dziale inwestycji w 2019 r. poniesiono łącznie wydatki  
w wysokości 24 474 346,21 zł.  
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14. MIESZKALNICTWO 
 
 

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich 

dochodach, zapewnienie najmu socjalnego i lokali 

zamiennych oraz ochrona przed bezdomnością.  

Spółka gminna Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Pułtusk Sp. z o. o. (zwana dalej TBS Pułtusk Sp. z o. o.) 

zajmuje się realizacją części zadań samorządu w zakresie 

mieszkalnictwa, zarządza zasobem mieszkaniowym Gminy Pułtusk oraz wspólnotami 

mieszkaniowymi i zasobem własnym. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Pułtusk dysponowała 483 mieszkaniami, z których 

343 stanowiły własność Gminy, a 140 było w jej posiadaniu. W porównaniu do 2018 r. 

Gmina Pułtusk dysponowała mniejszą liczbą mieszkań. 

W 2019 r. zostało przyznanych 36 lokali mieszkalnych (w tym najem socjalny lokalu  

i pomieszczenia tymczasowe, natomiast w 2018 r. łącznie przyznano 18 lokali 

mieszkalnych). 

Na dzień 31 grudnia liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu 

mieszkalnego wyniosła 113, natomiast w rejestrze zamian lokali umieszczonych jest  

28 gospodarstw domowych. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. spółka gminna TBS Pułtusk Sp. z o. o., dysponowała  

398 lokalami mieszkalnymi. W porównaniu do 2018 r. nastąpił wzrost o 47 lokali. 

W 2019 r. TBS Pułtusk Sp. z o. o. zakończyło budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II 19A w Pułtusku: 

 

 łącznie poniesione nakłady inwestycyjne brutto wyniosły 8 593 849,89 zł; 

 rzeczywisty termin ukończenia budowy: 30.12.2019 r.; 

 rzeczywisty termin zasiedlenia nieruchomości nastąpił w dniu 23.01.2020 r.; 

 wykonawca: PHU Budomur Sp. z o. o., 

ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk; 

 powierzchnia użytkowa lokali 

w budynku: 2 125,80 m2 : 

 powierzchnia przynależna do lokali: 

276,90 m2 , 

 łączna powierzchnia 2402,70 m2 ; 

 liczba lokali mieszkalnych – 48; 

 liczba lokali użytkowych – brak. 
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REMONTY 

 

Remonty przeprowadzone w budynkach Gminy Pułtusk wykonano w 2019 r. na kwotę 

228 187,53 zł, natomiast w 2018 r. na kwotę 88 894,69 zł.  

 

Remonty przeprowadzone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonano 

w 2019 r. na kwotę 359 047,03 zł, natomiast w 2018 r. na kwotę 314 884,32 zł.  

 

Remonty w budynkach TBS Pułtusk Sp. z o. o. wykonano w 2019 r. na kwotę 101 050 zł, 

natomiast w 2018 r. na kwotę 297 370,30 zł. 

 

 
 

W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk 

na lata 2017-2021 zostały ustalone zasady polityki czynszowej, które powinny prowadzić 

do takiego kształtowania stawek czynszowych, aby pozwoliły one zapewnić 

samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej, a wówczas Gmina nie 

dopłacałaby do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Czynsze powinny pokrywać nie 

tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić także środki na remonty 

bieżące. 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób 

mieszkaniowy Gminy Pułtusk, stawki czynszu za 2019 r. wynosiły: 
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L.p. Wyszczególnienie Baza Stawki czynszu 
zł/ m2 

  1. 
 

Mieszkanie z c.o. 100 % 7,00 

2. 
 

Mieszkanie z łazienką 95 % 6,65 

3. 
 

Mieszkanie z wod-kan. 
i w.c. 

85 % 5,95 

 

 

15. TERENY WIEJSKIE 
 

 

Tereny wiejskie stanowią ok. 90 % obszaru gminy Pułtusk. Obszar wiejski zamieszkuje 

ok. 20 % (4 908 osób) mieszkańców całej gminy. 

 

 

15.1. ROLNICTWO 
 
 

Na terenie gminy funkcjonuje 1 075 gospodarstw rolnych należących do osób fizycznych. 

Powierzchnia użytków rolnych wynosi ok. 9 973,9 ha, w tym grunty orne stanowią 

ok. 8 016,2 ha. Rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na produkcję 

roślinną (głównie zboża) oraz produkcję zwierzęcą z nastawieniem na trzodę chlewną. 

Występują gospodarstwa specjalistyczne nastawione na: 

 

 produkcję bydła mlecznego,  

 drobiu (gęsi),  

 sadownictwo,  

 produkcję warzyw.  

Użytki rolne stanowią ok. 75 % powierzchni gminy, tereny leśne 10 %, pozostałe  

to tereny zurbanizowane. 
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Struktura terenów w Gminie Pułtusk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według klasyfikacji gleb obszar gminy Pułtusk jest dość zróżnicowany na co istotny 

wpływ ma rzeka Narew dzieląca tereny gminy na dwie części. Tereny położone  

na wschód od Narwi stanowią gleby słabe (piaski, piaski gliniaste) IV i VI klasy. Z kolei  

na zachód od rzeki występują gleby żyzne klas I – III. Ponadto wg podatności gleb  

na suszę na terenie gminy Pułtusk wyróżniamy cztery kategorie glebowe:  

 

 I – bardzo lekkie 18,20 % (piaski),  

 II – lekkie 27,85 % (piaski gliniaste), 

 III – średnie 37,44 % (gliny, pyły ilaste), 

 IV – średnie ciężkie 16,51 % (gliny ciężkie, iły), 

które pozwalają na określenie możliwości produkcyjne danej gleby zwłaszcza w okresach 

suszy, a tym samym dostosowanie odpowiednich upraw. 

W strukturze zasiewów dominują uprawy zbóż tj.:  

 żyta,  

 pszenicy,  

 owsa i mieszanek zbożowych,  

 rzepaku, 

 buraka cukrowego, 

 kukurydzy. 
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Na terenie gminy swoją siedzibę (centralę) ma firma POLMLEK, specjalizująca się 

w przetwórstwie mleka. 

Gmina Pułtusk posiada duży potencjał do rozwoju agroturystyki. Walory krajobrazowe: 

kompleksy leśne, rzeka Narew i tereny nadnarwiańskie oraz dziedzictwa kulturowego 

pozwalają na rozwój turystyki wiejskiej, jako dodatkowego źródła dochodów. 

W 2019 r. na terenie Gminy Pułtusk największe straty w uprawach rolnych w wyniku 

wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odnotowano z powodu suszy. 

Powołana na wniosek Burmistrza Miasta Pułtusk, zarządzeniem Wojewody 

Mazowieckiego komisja ds. szacowania strat od niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, oszacowała szkody w 375 gospodarstwach rolnych.  

Na podstawie oszacowanych przez komisję procentowych strat w poszczególnych 

uprawach, rolnikom została udzielona pomoc finansowa z budżetu państwa. 

 

 

15.2. ODNOWA I ROZWÓJ WSI 
 
 

Plan Odnowy Miejscowości to najważniejszy element odnowy wsi, jej rozwoju 

oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Plan Odnowy powstaje w procesie 

szerokich konsultacji społeczności sołectwa, w wyniku oddolnej inicjatywy 

mieszkańców, wspieranych przez administrację gminną. 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który określa strategię działania w sferze 

społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej wsi na okres co najmniej pięciu lat. 

 

Plan Odnowy Miejscowości zawiera m.in.: 

 

 ogólną charakterystykę miejscowości, 

 analizę SWOT – ocena mocnych i słabych stron sołectwa, 

 analizę infrastruktury komunalnej: gazownictwo, wodociągi, telefonizacja, drogi 

itp., 

 planowaną wizję rozwoju miejscowości, 

 wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji. 

Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych (np. o dofinansowanie w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 

na lata 2014 – 2020) jest stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który jest zgodny 

z dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. 

Opracowane i zatwierdzone przez Radę Miejską w Pułtusku Plany Odnowy Miejscowości 

posiadają sołectwa z terenu Gminy Pułtusk: Chmielewo, Olszak, Płocochowo, 

Białowieża, Głodowo, Przemiarowo, Moszyn i Lipniki Nowe. 
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15.3. ŚWIETLICE WIEJSKIE 
 
Na terenie gminy Pułtusk funkcjonuje 12 świetlic wiejskich w miejscowościach: 
 

 Lipniki Stare,  

 Płocochowo,  

 Gromin,  

 Białowieża,  

 Głodowo,  

 Przemiarowo,  

 Lipa,  

 Chmielewo,  

 Grabówiec,  

 Ponikiew,  

 Trzciniec, 

 Gnojno. 

 

 

15.4. FUNDUSZ SOŁECKI 
 
Od 2011 r. w gminie Pułtusk funkcjonuje fundusz sołecki.  Jest to forma budżetu 

partycypacyjnego, wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. Obliczane 

na podstawie ustawy środki finansowe przekazywane są do dyspozycji poszczególnym 

sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez 

budżet państwa.  

 
Przedsięwzięcia, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na terenie gminy 
Pułtusk to m.in.: 
 
 doposażenie świetlic wiejskich, 

 budowa lub doposażenie istniejących placów zabaw, 

 budowa altan i wiat na gminnych terenach rekreacyjnych, 

 budowa oraz remont gminnych dróg i chodników, 

 budowa punktów oświetleniowych, 

 wspieranie inicjatyw społecznych m.in. organizacja festynów rodzinnych, 

dożynek czy spotkań wigilijnych. 
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16. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 
 

16.1. TRANSPORT DROGOWY  
 
Na terenie Gminy Pułtusk znajduje się 175 km dróg. W mieście Pułtusk 44 km (w tym  

30 km dróg o nawierzchni utwardzonej) oraz na obszarach wiejskich 131 km dróg (w tym 

50 km o nawierzchni utwardzonej). Wszystkie drogi utrzymywane są przez Pułtuskie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. w Pułtusku w ramach bieżącego 

utrzymania ulic i dróg gminnych. Zakres robót obejmuje: oznakowanie pionowe  

i poziome, równanie dróg i poboczy, naprawę ulic i dróg (uzupełnienie nawierzchni 

żwirowych, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, remonty cząstkowe 

nawierzchni ulic i chodników, konserwację kanalizacji deszczowej, usuwanie roślinności 

z pasa drogowego). W roku 2019 na bieżące utrzymanie dróg wydano kwotę  

w wysokości 912.912,42 zł. Ponadto na utrzymanie czystości dróg, zlecone PPUK, 

wydatkowano kwotę w wysokości 148.140 zł. 
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POCZEKALNIA AUTOBUSOWA 
 
Na początku czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej 

poczekalni autobusowej w Pułtusku przy ul. Nowy Rynek 5 A - inwestycji zrealizowanej 

przez Powiat Pułtuski. Poczekalnia jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie 

standardy bezpieczeństwa. Obiekt jest również w pełni przystosowany do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne oraz posiada odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne.  

Gmina Pułtusk zawarła 3.09.2018 r. z Powiatem Pułtuskim umowę użyczenia, w którym 

strony oświadczyły, iż po oddaniu obiektu do użytkowania koszty utrzymania 

tymczasowej poczekalni autobusowej w wysokości 1 000 zł miesięcznie pokrywa Gmina 

Pułtusk. 

 

16.2. KOMUNIKACJA MIEJSKA  
 
Komunikację miejską na terenie gminy Pułtusk realizuje dwóch przewoźników. Busy 

elektryczne na trasie Pułtusk ul. Rynek – ul. Staszica – ul. Gajkowicza  

– ul. Kwiatkowskiego (szpital) obsługuje Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. Komunikacja samochodowa realizowana jest przez Sanimax Transport s. c. 

Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, przewoźnika wybranego w przetargu.  

 

Trasy obsługiwane przez Sanimax 

Transport s. c. obejmują: 

 

 Trasa A i B: Ponikiew – Popławy – 

Grabówiec – Pułtusk,  

 Trasa S1 świąteczna: Popławy – 

Grabówiec – Pułtusk – Olszak. 

 

Średnia liczba miesięcznie przejechanych kilometrów wynosi ok. 9 500. Dostępna  

na terenie gminy Pułtusk komunikacja publiczna w sposób zadowalający zaspokaja 

potrzeby mieszkańców. 

 

Opłaty, ulgi oraz zwolnienia z opłat za przewozy komunikacją publiczną na terenie gminy 

Pułtusk reguluje uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 

2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII / 164 / 2015 Rady Miejskiej w Pułtusku 

z 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji 

miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów. 
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Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami  

i busami komunikacji miejskiej w Pułtusku: 

 

 Osobami uprawnionymi do korzystania z 50 % ulgi przy przejazdach autobusami 

i busami komunikacji miejskiej w Pułtusku po okazaniu stosownych 

dokumentów, są:  

 studenci, 

 doktoranci, 

 słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów językowych obcych, 

 kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, 

 dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia 

(dotyczy biletów miesięcznych).   

 

 Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami  

i busami komunikacji miejskiej w Pułtusku, po okazaniu stosownych 

dokumentów są: 

 posłowie i senatorowie, 

 inwalidzi wojenni i wojskowi, 

 osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, inwalidzi I grupy, 

osoby niewidome i ociemniałe, 

 opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący osobie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, inwalidzie I grupy (w tym inwalidom wojennym  

i wojskowym) lub osobie niewidomej, 

 dzieci oraz młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia i ich opiekunowie, 

 osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, 

 osoby legitymujące się Kartą Rodziny 3+ wydaną zgodnie  z uchwałą 

Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia  28 marca 2012 r. 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków 

życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk, 

 osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny wydaną na podstawie ustawy  

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I, II i III stopnia na podstawie aktualnej 

legitymacji, Zasłużony Dawca Krwi, po oddaniu co najmniej 18 litrów krwi  

- mężczyźni, 15 litrów - kobiety, 
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 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym do ukończenia  

24 roku życia, wyłączenie przy przejazdach do szkół lub placówek szkolno 

-wychowawczych. 

Informacje dot. rozkładu jazdy, przystanków i linii są dostępne na stronie internetowej 
www.pultusk.pl. 

 
 
CENY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
 
W 2019 r. na terenie Gminy Pułtusk obowiązywały ceny biletów ustalone uchwałą 

Nr XXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 marca 2016 r.   

w sprawie zmiany uchwały 

Nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej 

w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie opłat za przewozy osób 

autobusami komunikacji miejskiej  

w Pułtusku oraz ustalenia osób 

uprawnionych do korzystania 

z bezpłatnych ulgowych przejazdów. 

W roku 2019 całkowita kwota  

za sprzedaż biletów pojazdami 

elektrycznym wyniosła 4 003 zł. 

 

 

 

Rodzaj opłaty 
Cena biletu   

jednorazowego  
- autobus 

Cena biletu jednorazowego  
- bus 

Przewóz jednej osoby 2,5 zł 1 zł 

Przewóz jednej osoby 
uprawnionej do opłaty 
ulgowej 50 % 

1,25 zł 0,50 zł 

Przewóz bagażu 2,5 zł 1 zł 
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Ceny nie uległy zmianie w porównaniu do 2018 r.  
 
 
 

17. ŚRODOWISKO 
 
 

17.1. TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ 
 
Pułtusk jest miastem bogatym w tereny zieleni zarówno miejskiej, jak też osiedlowej.  

W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się lasy z infrastrukturą turystyczną (ścieżka 

edukacyjna, polana). Miasto jest również corocznie ukwiecane roślinami rabatowymi, 

w szczególności: mosty, rabaty, ronda, teren przy fontannie miejskiej.  

W 2019 r. na utrzymanie zieleni wydatkowano z budżetu Gminy Pułtusk 298 134,39 zł 

(w 2018 r. – 295 967,95 zł). 

 

Na terenie miasta znajdują się dwa parki miejskie i jeden pasaż: 

 

 Park przy ulicy Solnej nad Narwią, na którego terenie odbywają się liczne 

imprezy plenerowe. Ponadto znajduje się tu przystań dla łodzi, Pułtuski Klub 

Wodniaków, WOPR oraz swoją siedzibę mają Związek Wędkarski, a także 

Państwowa Straż Rybacka, 

Rodzaj opłaty 
Cena biletu 
okresowego 

 - autobus 

Cena biletu  
okresowego 

 - bus 

Bilet miesięczny imienny                               
o niekontrolowanej ilości 
przejazdów ważny we 
wszystkie dni 

30 zł 10 zł 

Bilet miesięczny imienny 
ulgowy o 
niekontrolowanej ilości 
przejazdów ważny we 
wszystkie dni – 
uprawnienia do ulgi 50 % 

15 zł 5 zł 

Bilet miesięczny nie 
imienny    o 
niekontrolowanej ilości 
przejazdów ważny we 
wszystkie dni 

nie dotyczy 10 zł 
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 Park Narutowicza z zabytkowym amfiteatrem, który został w 2019 r. 

zagospodarowany i odnowiony w ramach projektu „Strefy zieleni i rekreacji 

w Pułtusku”, 

 Pasaż Klenczona zagospodarowany w 2019 r. w ramach projektu „Strefy zieleni  

i rekreacji w Pułtusku”. Na jego terenie powstała tężnia, kwietne rabaty, 

ustawiono liczne ławeczki, domki dla owadów oraz budki lęgowe dla ptaków. 

 

Ponadto na terenie miasta znajduje się 

zabytkowy Zamek Biskupów Płockich – Dom 

Polonii, który otacza park zamkowy. 

Wzdłuż malowniczego głównego kanałku 

płynącego przez miasto znajdują się 

ławeczki, na których można odpocząć oraz 

alejki do spacerowania. Bulwary 

nadnarwiańskie w 2019 r. zostały również 

zmodernizowane w ramach projektu 

„Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”.   

 

Dodatkowym dużym terenem zieleni 

miejskiej jest plac zabaw z boiskiem 

znajdujący się przy ulicy Widok. Oprócz 

infrastruktury do aktywnego wypoczynku 

i miejsca zabaw dla dzieci jest tu duży obszar 

terenu porośniętego trawą. Teren został 

zmodernizowany w 2019 r. w ramach 

projektu „Strefy zieleni i rekreacji 

w Pułtusku”. Wykonano nowe alejki wraz  

z miejscami do odpoczynku (ławeczki), 

oświetlenie. Jako element edukacji 

ekologicznej powstała kwietna łąka. 

 

 

17.2. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

17.2.1. OCHRONA PRZYRODY  
 
Na terenie Gminy Pułtusk znajduje się kilka obszarów cennych przyrodniczo, objętych 

ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody.  Są to:  

 Nadbużański Park Krajobrazowy,  

 Nasielsko – Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu,  
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 Obszar Natura 2000 Puszcza Biała,  

 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi, 

 6 użytków ekologicznych, 

 5 pomników przyrody. 

Na granicy Gminy Pułtusk znajdują się dwa rezerwaty przyrody:  

 leśny rezerwat przyrody „Popławy”, 

 leśny, częściowy rezerwat przyrody „Bartnia”. 

Przez teren Gminy Pułtusk przebiega jeden korytarz ekologiczny: 

 Dolina Środkowej Narwi (GKPnC-23). 

W ramach działań związanych z tematyką ochrony powietrza zakupiono dwa czujniki 

powietrza, które zamontowano na obiektach gminnych tj. na budynku Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41 oraz na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku 

przy ul. Polnej 7. Czujniki mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2, 5, PM10, 

SO2, temperaturę, wilgotność i ciśnienie, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogą 

na bieżąco sprawdzać stan powietrza. 

W związku z jednym z zakazów wynikających z uchwały antysmogowej Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego dla Mazowsza od dnia 1.07.2018 r., tj. zakazu spalania 

paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %, Gmina 

Pułtusk zakupiła wilgotnościomierz drewna, przy użyciu którego Straż Miejska 

ma możliwość sprawdzenia wilgotności drewna spalanego przez mieszkańców gminy 

w piecach domowych lub kominkach. 

Gmina Pułtusk podpisała umowę z firmą wykonującą analizy laboratoryjne popiołów, 

co umożliwia skuteczne przeprowadzanie kontroli w celu eliminacji spalania odpadów 

i złej jakości paliw przez mieszkańców naszej Gminy. W ramach zawartej umowy zlecono 

wykonanie analizy laboratoryjnej próbki popiołu z paleniska domowego wraz z opisem 

wyjaśniającym, czy uzyskane wyniki potwierdzają spalanie odpadów w piecu 

do ogrzewania budynku, z którego została pobrana próbka oraz określeniem rodzaju 

spalanych odpadów. W toku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano ślady substancji 

chemicznych wskazujące na spalanie odpadów z wyszczególnieniem tychże substancji 

oraz wskazaniem domniemanych odpadów, w wyniku czego został nałożony mandat.  

Ponadto podpisano porozumienie wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze” 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania 

dofinansowania. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej 

i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń 

powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 
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mieszkalnych. W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku wyznaczono 

trzech pracowników, którzy zostali przeszkoleni przez WFOŚiGW do obsługi programu 

i udzielania niezbędnych informacji o programie. W ramach porozumienia udzielono 

pomocy przy wypełnianiu ponad pięćdziesięciu wniosków. 

Edukacja ekologiczna 

Gmina Pułtusk w 2019 r. realizowała szereg projektów w zakresie edukacji ekologicznej. 

Były to różnego rodzaju konkursy, kampanie, szkolenia i festyny. 

Dostępne techniki segregacji 

zaprezentowano podczas pikniku 

ekologicznego pod hasłem “Pułtusk… 

naturalnie!” w kwietniu 2019 r. 

Druga imprezą informującą  

o technikach segregacji było rodzinne 

wydarzenie plenerowe we wrześniu 

2019 r. – Piknik Rodzinny “Wspólna 

Ziemia”, zorganizowany przez 

Samorząd Gminy Pułtusk oraz 

Mazowiecki Instytut Kultury, w ramach Akcji “Dni Ziemi” na brukowanej części ulicy 

Traugutta. Wiedzę o sposobach segregacji odpadów popularyzowano na informacyjnym 

stoisku „Segregacja to proste” podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, 

przygotowanego przez Urząd Miejski 

w Pułtusku w grudniu 2019 r. 

W tematyce segregacji ważna jest 

kolejność czynności segregacji  

i wydzielania wymaganych frakcji.  

Po pierwsze zapobieganie 

powstawaniu odpadów; po drugie 

przygotowywanie do ponownego 

użycia; po trzecie recykling procesy 

odzysku; po czwarte 

unieszkodliwianie. Selektywne zbieranie odpadów jest sposobem na odzyskanie 

surowców przydatnych do recyklingu i polega na gromadzeniu w oddzielnych 

pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów. Unieszkodliwianiu poddaje się  

te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 

Surowce po zmieszaniu z innymi odpadami są trudne do odzyskania i zanieczyszczają 

środowisko. Na uczestników czekało moc atrakcji. Nie mogło zabraknąć animacji dla 

najmłodszych oraz ciekawostek dla całych rodzin. Nadleśnictwo Pułtusk proponowało 

sadzonkę za elektrośmieci, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie 

udzielał aktualnych informacji o możliwościach dofinansowania wymiany ogrzewania  
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i wielu form modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w programie „Czyste 

Powietrze”. Funkcjonariusze Policji uczyli zasad bezpieczeństwa na rowerowym torze 

przeszkód, dla zainteresowanych właścicieli rowerów była możliwość ich oznakowania. 

Z zasadami bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i upraw zapoznała 

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jak ekonomicznie palić w piecu 

dowiedzieliśmy się z pokazu ekologicznego spalania. Podczas pikniku wręczono nagrody 

w konkursie adresowanym do dzieci i młodzieży z terenu gminy Pułtusk pod hasłem 

„Ziemia jest naszym domem”. Dużym zainteresowaniem cieszył się rodzinny konkurs 

wiedzy ekologicznej połączony z zadaniami zręcznościowymi. Tematy konkursu to: 

hierarchia postępowania z odpadami, segregacja odpadów według przepisów 

regulaminu utrzymania czystości oraz ciekawostki w temacie: Pułtusk w literaturze, 

filmie i życiu sławnych osób. Zwycięskie drużyny otrzymały praktyczne nagrody: kosze 

do selektywnej zbiórki odpadów, kompostownik, torby zakupowe.   

Konkurs „Mistrz segregacji” pozwolił na poznanie rekordowego czasu segregacji.  

Zgniecenie pięciu plastikowych butelek o pojemności  1,5 l  wraz z uprzednim 

odkręceniem korków okazało się możliwe w niecałe 20 sekund. Na właściwą segregacje 

jednej butelki plastikowej wystarczy 4 sekundy. Ideę ponownego użycia przedmiotów 

wyjaśniono w połączeniu ze sprzedażą używanych kultowych ramek ozdób iluminacji 

miasta z lat 2008-2018. Atrakcyjne dla majsterkowiczów, a także pokoleń elektryków  

i radiowców wychowanków Technikum radiowego i jego następców.  

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, gdzie mieszkańcy mogli wykonać 

samodzielnie torbę z napisem „Spotkajmy 

się pod Jarzębiną”.  

Przeprowadzona w dniach 7 – 21 

października br. akcja „Sprzątanie Świata” 

z udziałem uczniów szkół podstawowych  

z terenu Gminy Pułtusk miała na celu 

podniesienie świadomości ekologicznej 

oraz rozbudzenie poczucia 

odpowiedzialności za wygląd i jakość 

otoczenia. 

 

17.2.2. OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI  
 

Gmina Pułtusk przy udziale środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje zadanie pn. „Usuwanie 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk”. Zadanie 

wpisuje się w gminny program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie 

Gminy Pułtusk. 
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W 2019 r. Gmina Pułtusk w ramach przyznanego dofinansowania przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usunęła i przekazała  

do unieszkodliwienia 298,27 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt 

realizacji zadania wyniósł 91741,77 zł z czego 70742,38 zł stanowi dofinansowanie, 

pozostała kwota 2099,39 zł pochodziła ze środków własnych gminy. 

 

17.3.  GOSPODARKA KOMUNALNA  
 
Sfera gospodarki komunalnej w gminie Pułtusk obejmuje m.in. gospodarkę odpadami, 

oczyszczanie miasta, utrzymanie porządku i czystości, zarządzanie targowiskami, place 

zabaw.  

 

Powyższe zadania są realizowane przez spółkę gminną, której w 100 % właścicielem jest 

gmina – Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.  

 

Do momentu uruchomienia sortowni, w latach 2017-2018 sprzedawano rokrocznie 

ok. 50 Mg surowców takich jak: 

- papier i tektura, 

- puszki aluminiowe, 

- butelki typu ,,PET”. 

Po uruchomieniu linii zwiększono w sposób zdecydowany zarówno sprzedaż surowców 

wtórnych do 350 Mg jak również asortyment surowców o następujące rodzaje: 

- opakowania z tworzyw sztucznych twardych i miękkich (LDEPE i HDPE), 

- folia transparentna (przezroczysta), kolorowa oraz stretch, 

- opakowania wielomateriałowe (kartony) po napojach. 

Uruchomienie sortowni wpłynęło także w sposób istotny na zwiększenie poziomu 

odzysku odpadów przeznaczonych do recyklingu(faktyczny) i odzysku (rzeczywisty). 

Poziom faktyczny na koniec 2019 r. wyniósł 27 %, zaś rzeczywisty osiągnął poziom 42 % 

przy minimalnym wymaganym wskaźniku wynikającym z ustawy wynoszącym 40 %. 

Udało się jednak znacznie zwiększyć rodzaje odzyskanych surowców o następujące: 

- opakowania z tworzyw sztucznych z LDPE (polietylen ,,miękki”), 

- opakowania z tworzyw sztucznych z HDPE (polietylen ,,twardy”), 

- folia polietylenowa biała (transparentna), 

- folia polietylenowa kolorowa, 

- opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach). 

Ogółem spółka rozszerzyła asortyment surowców do 9 rodzajów, co zwiększyło  

w sposób znaczny dywersyfikację zasilania w środki pozyskiwane zarówno ze sprzedaży, 

jak i z dopłat za przekazane do recyklingu surowce (DPR). 
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17.3.1.  GOSPODARKA ODPADAMI  
 

Na terenie gminy Pułtusk nowym systemem gospodarki komunalnej objęte zostały 

nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe (tzn. nieruchomości,  

na których prowadzona jest działalność i nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe). Przygotowano i w terminie podjęto stosowne uchwały 

oraz zawarto umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  

 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się Pułtuskie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. 

 

17.3.2.  SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w Gminie 

Pułtusk został wprowadzony nowy sposób segregacji odpadów komunalnych 

obowiązujący od 1 lipca 2017 r. 

 

Mieszkańcy, którzy podjęli decyzje o zbieraniu odpadów w sposób selektywny, dzielą 

odpady na następujące frakcje: 

 

 papier;  

 metale i tworzywa sztuczne; 

 szkło; 

 biodegradowalne; 

 popiół.  

Odpady zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odbierane były co najmniej raz w miesiącu. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady 

biodegradowalne wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej, odbierane były  co najmniej raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie 

następowało w ten sam dzień tygodnia, a w zabudowie wielorodzinnej odbierane były 

co najmniej dwa razy w tygodniu.  
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PSZOK 

 

Na terenie Gminy Pułtusk funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowane przy ul. Rybitew 32 i w Płocochowie, które są otwarte 6 dni  

w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 15.00 (za wyjątkiem świąt).  

 

Obecnie w punkcie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:  

 papier i tektura; 

 tworzywa sztuczne; 

 metale; 

 opakowania wielomateriałowe; 

 szkło; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 odpady ulegające biodegradacji; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 przeterminowane leki i chemikalia; 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyte opony; 

 odpady zielone; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

  

OPŁATY 
 
W roku 2019 obowiązywały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określone uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej i dla nieruchomości 

niezamieszkałej:  

 

 Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiły:  

 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 12,00 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 24,00 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 32,40 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 40,80 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  
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 dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 48,00 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego 54,00 zł  

od jednego gospodarstwa domowego.  

 Wyższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiły:  

 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 24,00 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 48,00 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 64,80 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 81,60 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 96,00 zł od jednego 

gospodarstwa domowego,  

 dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego 108,00 zł  

od jednego gospodarstwa domowego.  

 Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

wynosiły:  

• pojemnik lub worek o pojemności 120 L – 13,00 zł,  

• pojemnik 240 L – 25,00 zł,  

• pojemnik 1100 L – 90,00 zł.  

 Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny wynosiły:  

• pojemnik lub worek o pojemności 120 L – 26,00 zł,  

• pojemnik 240 L – 50,00 zł,  

• pojemnik 1100 L – 180,00 zł,  

• pojemnik 5 m3 – 700,00 zł,  

• pojemnik 6,5 m3 – 850,00 zł.  

 Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 117,00 zł.  

 Wyższa ryczałtowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
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rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jeżeli 

odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 234,00 zł.  

 

17.3.3. UTRZYMANIE PORZĄDKU  
 

Utrzymanie porządku na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy, zlecono 

Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zakres prac obejmował: 

sprzątanie terenów gminy (zamiatanie chodników zbieranie i unieszkodliwianie 

zanieczyszczeń stałych oraz usuwanie chwastów z krawężników i chodników), 

oczyszczanie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym koszy ulicznych przy 

drogach gminnych, wraz ze sprzątnięciem miejsc wokół koszy, utrzymanie porządku  

i czystości (w sezonie zimowym odśnieżanie) na przystankach komunikacji autobusowej 

na terenie gminy, utrzymanie chodników w okresie zimowym wraz z zabezpieczeniem 

piasku oraz zwalczanie gołoledzi, odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstałych przy 

pracach. 

Zlecenia Gminy Pułtusk dla Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

w 2019 r. opiewały na kwotę 7 056 160,04 zł: 

1. Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych  - koszt realizacji: 919 900,00 zł, 

2. Oczyszczanie terenów gminnych – koszt realizacji: 342 480,00 zł, 

3. Sprzątanie targowisk miejskich - koszt realizacji: 212 286,00 zł, 

4. Prowadzenie szaletu miejskiego  – koszt realizacji: 70 194,00 zł, 

5. Utrzymanie czystości na ulicach Pułtuska  – koszt realizacji: 148 140,00 zł, 

6. Oczyszczanie dróg  asfaltowych na terenie gminy (1 raz)  

– koszt realizacji: 120 000,00 zł, 

7. Imprezy – koszt realizacji: 9 660,00 zł, 

8. Remont dróg – koszt realizacji: 24 934,70 zł, 

9. Likwidacja nielegalnych wysypisk –  koszt realizacji: 112 498,00 zł, 

10. Przewozy pasażerskie – koszt realizacji: 239 629,80 zł, 

11. Place zabaw, podwórka, siłownia, poziome oznakowanie ulic, wichury, dworzec 

autobusowy – koszt realizacji:  105 819,71 zł, 

12. Prowadzenie miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 

odwiezieniem do schroniska (I-VIII) –  koszt realizacji: 21 537,00 zł, 

13. Organizacja PSZOK – koszt realizacji: 295 000,00 zł, 

14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zamieszkałe  

+ niezamieszkałe 2019 = 185.000,00 od I-XII Z+ 85.140,00 od I-VI + ugoda 

1.187.240,83 + 40.000,00 od VII-IX+ 132.000,00 X-XII – koszt realizacji:  

4 434 080,83 zł. 
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17.3.4.  POZOSTAŁE USŁUGI KOMUNALNE  
 

Opieka nad zwierzętami 
 
Realizując zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 

Pułtusk w 2019 r. zapewniono opiekę 63 psom i 25 kotom. Koszt realizacji całego zadania 

wyniósł 64 800 zł, gdzie w roku 2018 zapewniono opiekę 47 psom oraz 30 kotom a koszt 

realizacji całego zadania wyniósł 59 557,79 zł.  

W ramach programu opieki nad zwierzętami Gmina Pułtusk podpisała umowę  

ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach zapewniając tym samym 

odławianie i miejsce w schronisku bezpańskim psom. Skutecznym rozwiązaniem 

zwiększającym liczbę adopcji bezpańskich zwierząt, a tym samym zmniejszającym liczbę 

zwierząt przekazywanych do schroniska, było otwarcie w 2019 r. „Miejsca 

przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed odwiezieniem do schroniska”.  

Tam bezpańskie psy wyłapane z terenu gminy przez 14 dni oczekują na odnalezienie 

właściciela lub adopcję. Psy, które nie znajdą domu, oddawane są do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Radysach. Od chwili otwarcia ww. miejsca Gmina w 2019 r. 

oddała do schroniska tylko 14 psów, gdzie w 2018 r. do schroniska przekazano 29  psów. 

W roku 2019 r. Gmina w ramach programu opieki nad zwierzętami podjęła współpracę 

z Fundacją dla Szczeniąt „Judyta”, do której trafiają porzucone szczenięta. Fundacja 

zapewnia im opiekę oraz poszukuje dla nich nowe domy.  

W ramach realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami wspierano również 

wolontariuszy zajmujących się dokarmianiem dziko żyjących kotów poprzez zakup 

karmy. Gmina miała również podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym 

Waldemar Wysocki na udzielanie pomocy weterynaryjnej dla zwierząt, które ucierpiały 

w wypadkach komunikacyjnych.  

Gmina Pułtusk podpisała umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego w Bobach  

na przyjmowanie zwierząt gospodarskich, odebranych w drodze decyzji administracyjnej 

lub nieposiadających właściciela. W okresie zimowym prowadzone są akcje dokarmiania 

dzikich ptaków zamieszkujących tereny miejskie m.in.: łabędzi i kaczek. 
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Targowisko 

 

Na terenie gminy Pułtusk funkcjonują trzy targowiska. Dwa z nich zlokalizowane są  

na terenie miasta: w historycznym centrum na wyspie przy ul. Rynek oraz przy  

ul. Traugutta. Na obu prowadzony 

jest handel drobnotowarowy: 

można tam nabyć owoce  

i warzywa lokalnych producentów, 

kwiaty, towary codziennego 

użytku. Targowisko we wsi 

Grabówiec związane jest  

z handlem płodami rolnymi, 

małymi zwierzętami hodowlanymi, 

artykułami przemysłowymi 

przydatnymi w gospodarstwach 

rolnych. Utrzymywanie porządku, 

czystości, inkaso opłat targowych  

wykonuje Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. Wysokość opłaty 

targowej uregulowana jest uchwałą Rady Miejskiej  

w Pułtusku. 
 

Stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące w 2019 r. wynosiły odpowiednio: 

 

 za sprzedaż małych ilości towarów z ręki, kosza, wiadra, skrzynki na powierzchni 

handlowej do 1 m² - 1 zł od każdego sprzedającego, 

 za sprzedaż towarów spożywczo - rolnych i kwiatów – 1 zł za każdy m² zajętej 

powierzchni handlowej,  

 za sprzedaż towarów przemysłowych i gastronomicznych – 1,50 zł za każdy m² 

zajętej powierzchni handlowej,  

 za sprzedaż drobnego inwentarza żywego (ptactwo, króliki, nutrie itp.) – 2 zł  

od każdej klatki, 

 za sprzedaż ze straganu i kiosku zamkniętego – 10,00 zł   od stanowiska handlowego, 

 za sprzedaż z wozu konnego, dwukółki, przyczepy, platformy, samochodu 

osobowego dostawczego – 5,00 zł za każdy pojazd, 

 za sprzedaż z samochodu ciężarowego (bez względu na ładowność) – 15,00 zł  

za każdy pojazd, 

 za sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą – 25,00 zł za każdy pojazd. 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł. W przypadku, 

gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje 
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się stawkę wyższą. W 2019 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły 329 943 zł, jest to kwota 

wyższa w porównaniu   do roku ubiegłego,  w którym wyniosła 322 784 zł. 

 

 

Siłownie zewnętrzne i street workout 

 

Na terenie miasta Pułtusk przy ulicy Widok znajdują się ogólnodostępne urządzenia  

do ćwiczeń na otwartym powietrzu (street workout). Siłownia plenerowa funkcjonuje 

również w Kacicach. Cieszą się one popularnością i zainteresowaniem mieszkańców 

Gminy.  

 

Place zabaw 
 
Na terenie gminy Pułtusk zlokalizowanych jest 16 placów zabaw, których właścicielem 

oraz zarządcą jest Gmina Pułtusk. Siedem z nich zlokalizowanych jest w różnych 

dzielnicach miasta Pułtusk, dziewięć pozostałych we wsiach należących do gminy.  

Place zabaw zlokalizowane są przy następujących ulicach miasta:  

 ul. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,  

 ul. Teofila Kwiatkowskiego,  

 ul. Romualda Traugutta,  

 al. Wojska Polskiego,  

 ul. Ks. Piotra Skargi,  

 ul. Widok,  

 ul. 17 Sierpnia. 
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Na terenach wiejskich, place zabaw znajdują się w następujących sołectwach:  
 
 Białowieża, 

 Głodowo,  

 Grabówiec,  

 Kacice,  

 Lipa,  

 Lipniki Stare, 

 Moszyn,  

 Ponikiew,  

 Trzciniec.  

 

 

Położenie placów zabaw umożliwia nieograniczony i dogodny dostęp dla wszystkich 

najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Obiekty umożliwiają bezpieczną, kreatywną 

zabawę na świeżym powietrzu, która jest doskonałą okazją na zabawę z rodzicami lub 

grupą rówieśniczą. Zabawa na ogólnie dostępnych placach uczy małych użytkowników 

nawiązywania relacji z innymi dziećmi, a intensywny ruch i związana z nim aktywność 

fizyczna wpływa pozytywnie na rozwój najmłodszych pułtuszczan. 

 

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci w gminie Pułtusk 

posiadają certyfikaty zgodności z PN-EN  1176 wydane przez zewnętrzne jednostki 

certyfikujące. 

 

 

Tężnia  
 
W 2019 r. w pobliżu Pasażu Krzysztofa 

Klenczona powstała tężnia solankowa. 

Budowę zrealizowano w ramach  projektu 

„Strefy zieleni i rekreacji   w Pułtusku”. 

Mieszkańcy naszej gminy będą mieć 

możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu, 

jednocześnie korzystając  z leczniczych 

właściwości, jakie zapewnia tężnia 

solankowa. 
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18. KULTURA 
 

18.1.  WYDARZENIA KULTURALNE GMINY PUŁTUSK  
 

Gmina Pułtusk w 2019 r. była organizatorem bądź współorganizatorem licznych 

wydarzeń kulturalnych. Odbyły się kolejne edycje cyklicznych wydarzeń tj.:  

 

 III Ogólnopolski Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w.  

„W sześciu strunach zaklęta muzyka”. Konkurs adresowany jest do dzieci  

i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych -7.06.2019 r.; 

 IV Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 1.06.2019 r.; 

 XVII Wielki Jarmark Średniowieczny. Jarmark odbywa się cyklicznie w pierwszą 

sobotę po Bożym Ciele. Jest okazją do zapoznania się ze średniowiecznym 

rzemiosłem i rękodziełem, m.in.: garncarstwem, tkactwem, kaletnictwem, 

szewstwem czy drukarstwem – 22.06.2019 r. ; 

 Pułtuskie Wianki – 23.06.2019 r., impreza związana z tradycją Nocy 

Świętojańskiej. W ramach wydarzenia odbywają się m.in.: obrzęd 

błogosławieństwa wody, konkurs na najpiękniejszy wianek, puszczanie wianków 

do Narwi, parady łodzi, imprezy rekreacyjno-sportowe, koncerty; 

 Dożynki – 25.08.2019 r. tradycją jest, że w każdym roku inne sołectwo organizuje 

święto plonów. W 2019 r. odbyło się we wsi Przemiarowo. W ramach wydarzenia 

odbyły się koncerty, korowód z darami ziemi i konkursy; 

 III Festiwal Zabytkowej Motoryzacji w Pułtusku „Klasyki nad Narwią”  

– 27.07.2019r. To impreza gromadząca miłośników motoryzacji; 

 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 13.01.2019 r.;  

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1,3.04.2019 r.; 

 XX Spotkania ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej – 13.04.2019 r.; 

  Obchody Święta Narodowego w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

– 3.05.2019 r.; 

 VII Pułtuska Noc Muzeów – 18.05.2019 r.; 

 Powiatowo - Gminny Dzień Strażaka – 19.05.2019 r.; 

 Dzień Dziecka –  Piknik w Ponikwi -  8.06.2019 r.; 

 Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej – 15.08.2019 r.; 

 Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny Światowej – 1.09.2019 r.; 

 XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza – 19-22.09.2019 r. To święto miasta, 

które trwa zazwyczaj kilka dni, skupia wielu współorganizatorów, jest czasem 

uhonorowania pracy na rzecz miasta. Organizowane są: barwny korowód, 

uroczysta sesja Rady Miejskiej, wystawy, koncerty, m. in. Artystycznego Zespołu 

Estradowego MCKiS, pułtuskich szkół muzycznych, Miejskiej młodzieżowej 
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Orkiestry Dętej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku, imprezy sportowe, 

konkursy, przedstawienia. Na pułtuski rynek zapraszani są rzemieślnicy, 

przedstawiciele pułtuskich firm. W ramach Dni Patrona zapraszane są gwiazdy 

estrady, które gromadzą na pułtuskim rynku wielu mieszkańców, jak również 

gości. W 2019 r. podczas Dni Patrona w Pułtusku gościliśmy przedstawicieli 

Miasta Partnerskich. Miasto Ganderkesee wystąpiło razem z Zespołem Szkół  

nr 2 na scenie głównej, z prezentacją miasta, tradycji i kultury  

oraz zaprezentowało się na pułtuskim rynku;   

 11.11.2019 r. obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

 
W 2019 r. pojawiło się również szereg nowych wydarzeń, z których część wpisana 

zostanie w kalendarz, jako impreza cykliczna. 

 

W kwietniu 2019 r. odbyło się wydarzenie  

pt. „Wielka woda … Wspomnienie   

po 40 latach” mające na celu upamiętnienie 

powodzi, która nawiedziła Pułtusk w 1979 r.  

W ramach wydarzenia został wygłoszony referat 

„Powódź w Pułtusku w 1979 r.”, 

zaprezentowano impresję filmową oraz wystawę 

planszową prezentująca zdjęcia z powodzi. 

Wydano również informator o wydarzeniu. 

 

Okazją do promowania zachowań 

proekologicznych stał się Piknik Ekologiczny,  

podczas którego miała miejsce prezentacja 

działań prośrodowiskowych Gminy, nauka 

ekologii poprzez konkursy, warsztaty i zabawy 

oraz integracja mieszkańców przy ognisku.  

W ramach obchodów Dnia Ziemi nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  

w ramach projektu „Przyjaciele natury  

w Pułtusku” oraz wystawa plenerowa 

„włoskie pranie” –„Pułtusk...NATURALNIE!” 

prezentująca walory przyrodnicze gminy 

Pułtusk.  
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Wydarzenie „Spotkajmy się pod jarzębiną” – 

29.09.2019 r. było współorganizowane m. in.  

Z Mazowieckim Instytutem Kultury,  

w ramach projektu „Rola Kultury w procesie 

rewitalizacji na Mazowszu”. Impreza 

zgromadziła na ul. Romualda Traugutta 

mieszkańców miasta rodziny, którzy poprzez 

zabawę mieli okazję do integracji.  

Wystąpiły kluby sportowe, Teatr Trójkąt ze spektaklem „Za siedmioma wiekami”, odbyły 

się koncerty m. in. Artystycznego Zespołu Estradowego MCKiS oraz warsztaty. 
 

Imprezą cieszącą się popularnością wśród dzieci 

i młodzieży było Otwarcie plaży miejskiej 

(22.06.2019 r.), gdyż zostało połączone ze Świętem 

Kolorów – Holi Festiwal. Odbył się również koncert 

zespołu Maciej Komorowski TRIO, animacje, gry, 

zabawy, pokazy ratownictwa wodnego, stoisko 

informacyjno – edukacyjne.  
 

Piknik militarny (7.09.2019 r.) był zorganizowany 

w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny 

światowej. Wydarzenie skupiło wielu miłośników 

historii i  militariów, gdyż w ramach imprezy 

odbyły się manewry wojskowe, parada i zlot 

motocykli, Narodowe Czytanie „Noweli polskich”, 

pokaz walk wręcz, musztry, Festiwal Grochówki 

Wojskowej, ognisko, wystawa sprzętu 

wojskowego, m. in. sprowadzono czołg Leopard 2A5 

i samolot LIM 5. Gwiazdą wieczory była Warszawska Kapela z Targówka.  

 

Jarmark Bożonarodzeniowy trwający od 13 do 

15 grudnia wprowadził mieszkańców  

w klimat świąt.  W trakcie jarmarku na 

uczestników czekało wiele atrakcji: koncerty, 

występy artystyczne, konkursy, animacje, turniej 

kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Barszczyk 

musi być”, teatr ognia, rzeźba lodowa, 

przejażdżki ciuchcią oraz stoiska oferujące 

świąteczny asortyment. Jarmark zakończyło 

spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Pułtuska 

i Powiatu Pułtuskiego.  
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18.2. PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. 

JOACHIMA LELEWELA 
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w 

Pułtusku jest samorządową instytucją kultury 

zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i 

informacyjne społeczeństwa. Gromadzi, opracowuje  

i udostępnia materiały biblioteczne, promuje 

czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, 

prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną. W 

ramach swojej działalności oferuje szereg wydarzeń 

kulturalnych  

m. in.: spotkania autorskie, imprezy plenerowe, wystawy, odczyty, konkursy. Od 2000 r., 

zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu i Zarządem Miasta, 

instytucja realizuje zadania biblioteki powiatowej. W związku ze zmianą zadań 

statutowych placówce nadano nazwę: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima 

Lelewela. 

 

  

18.2.1. ORGANIZACJA I INFASTRUKTURA  
 
Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: 

 Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, ul. Juliusza Słowackiego 6, 

 Filia Biblioteczna nr 1, ul. Tartaczna 67 A, 

 Filia Biblioteczna nr 2, ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3, 

 Filia Biblioteczna nr 3, ul. Na Skarpie 10, 

 Filia Biblioteczna w Przemiarowie 

Sieć biblioteczną na terenie powiatu 
tworzą: 

 Gminna Biblioteka Publiczna  

w Obrytem, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach,  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią  

w Dzierżeninie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach z Filią w Skaszewie. 

Budynek pochodzi z końca XVIII w., jest jedynym w Pułtusku wolnostojącym przykładem 

klasycystycznej architektury, wpisanym do rejestru zabytków województwa 

mazowieckiego pod nr 128 - A. 
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W 2019 r. miały miejsce znaczące zmiany dotyczące lokalizacji filii Pułtuskiej Biblioteki 

Publicznej im. J. Lelewela. Filia nr 1 została przeniesiona do przestronnego lokalu o pow. 

232 m2, ul. Tartaczna 67A. 

Filia biblioteczna w Przemiarowie od września 2019 r. mieści się w Zespole Szkolno 

-Przedszkolnym. 

 

18.2.2. ZBIORY BIBLIOTECZNE  
 

Na zakup książek oraz zbiorów specjalnych w 2019 r. wydano 50 000 zł, z czego dotacja 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 20 000 zł. Współczynnik 

zakupu książek w PBP na 100 mieszkańców wynosi 9,1 wolumenów. 

W 2019 r. do Pułtuskiej Biblioteki Publicznej przybyło 2270 woluminów, w tym 2179  

z zakupu. Zbiory specjalne PBP to 680 jednostek inwentarzowych, w tym płyty, taśmy, 

materiały elektroniczne oraz audiobooki. Obecnie w zbiorach Biblioteki znajduje się 267 

audiobooków. 

Biblioteka dysponuje bardzo bogatym, systematycznie uzupełnianym księgozbiorem 

regionalnym. W trosce o wysoką jakość księgozbioru przeprowadza się selekcję, 

usuwając egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane. 

Obecnie dostępnych jest 18 tytułów dzienników i czasopism dla dorosłych, dzieci  

i młodzieży (w tym 3 lokalne). 

 

18.2.3. USŁUGI ELEKTRONICZNE  
  

W efekcie komputeryzacji biblioteki zautomatyzowano procesy biblioteczne, takie jak: 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz skontrum. Udostępniono katalog książek 

online. W każdej filii jest bezpłatny dostęp do komputera i Internetu dla czytelników.  

Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa https://biblioteka.pultusk.pl oraz 

fanpage. Wraz z bibliotekami województwa mazowieckiego biblioteka tworzy portal 

Biblioteki Mazowsza, w ramach którego publikowane są informacje o wydarzeniach 

kulturalnych. 

 

 

18.2.4. UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW  
 
Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby odwiedzające: 

korzystający z czytelni, pracowni komputerowej, uczniowie biorący udział w lekcjach 

bibliotecznych, cyklach zajęć literackich i edukacyjnych, konkursach, uczestnicy 

organizowanych imprez kulturalnych, pikników rodzinnych. 

W 2019 r. z usług biblioteki skorzystało ogółem ok. 9000 użytkowników; 

w wypożyczalniach i czytelniach Pułtuskiej Biblioteki Publicznej zarejestrowano 3223 

czytelników, którzy wypożyczyli 45864 książek i zbiorów specjalnych ogółem. Liczba 

https://biblioteka.pultusk.pl/
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czytelników do 19 roku życia to 990 osób, co stanowi 31 % ogółu korzystających 

z naszych zbiorów. Zaobserwowano wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród osób 

powyżej 60 roku życia.  Grupa ta liczy 634 osoby, co stanowi 20 % ogółu czytających. 

Zaobserwowano również znaczny wzrost zainteresowania książką mówioną. 

 

 

 

 

18.2.5. DZIAŁALNOŚĆ  
 
Biblioteka realizując kalendarz imprez na 2019 r., prowadziła szereg działań kulturalno – 

edukacyjnych, mających na celu aktywizację lokalnej społeczności do uczestnictwa  

w życiu kulturalnym miasta i regionu. W bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych 

promujących nasze miasto i bibliotekę w środowisku lokalnym, regionalnym, znalazły się 

m.in.: 

 

 Ferie w Bibliotece „My się zimy nie boimy, w bibliotece ją spędzimy” - zajęcia 

czytelnicze i warsztaty plastyczno – manualne dla dzieci w wieku 5 – 12 lat, 

 „Wiktor Gomulicki - malarz słów”, wieczór odbył się w ramach Literackiego 

Czwartku u Lelewela, 

 XIII Damsko – Męskie Spotkanie Marcowe, 

 spotkanie z ratownikami TOPR oraz dziennikarką radiową Beatą Sabałą-Zielińską, 

 Światowy Dzień Poezji – zajęcia dla uczniów pułtuskich szkół podstawowych, 

do 19 roku życia
31%

od 19 do 60 roku 
życia
49%

powyżej 60 roku 
życia
20%

Czytelnicy - podział na wiek
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 Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej „Art poetique”, jako ciekawa forma 

popularyzowania literatury i języka francuskiego oraz prezentowania zdolności 

recytatorskich i muzycznych uczestników, 

 Światowy Dzień Czytania Tolkiena - prezentacja o życiu i twórczości pisarza oraz 

czytanie w pułtuskich szkołach podstawowych fragmentów książki  „Władca 

Pierścieni”, 

 cykl zajęć edukacyjnych nawiązujących do tradycji Świąt Wielkanocnych, 

połączonych z prezentacją multimedialną, 

 spotkanie autorskie z Justyną Bednarek, pisarką literatury dziecięcej, 

zorganizowane w ramach XVI Pułtuskich Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, 

 spotkanie z Piotrem Gąsowskim, artystą kabaretowym, aktorem, promujące jego 

książkę pt. „Co mi w życiu nie 

wyszło”, 

 konkurs literacki „Wielka woda… 

wspomnienia po 40. latach” 

zorganizowany w 40. rocznicę 

powodzi w Pułtusku, 

 Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich - cykl zajęć dla dzieci 

w wieku przedszkolnym, 

 XVI edycja ogólnopolskiej akcji 

Tydzień Bibliotek przebiegającej 

pod hasłem „#Biblioteka” – cykle zajęć tematycznych dla różnych grup wiekowych 

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

 wystawa „Stanisław Moniuszko. Patron 2019 roku”, 

 udział w projekcie czytelniczym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” pod 

hasłem „Powiat Pułtuski czyta z małym Misiem”, 

 „Wakacyjna przygoda z książką” – cykl zajęć czytelniczych i warsztatów 

plastycznych dla dzieci w wieku 5-11 lat, 

 Narodowe Czytanie. W 2019 r. czytaliśmy nowele pisarzy okresu pozytywizmu oraz 

fragmenty "Wspomnień niebieskiego mundurka" Wiktora Gomulickiego, 

 wystawa „Pułtuska podróż w czasie i przestrzeni”, 

 XIII edycja konkursu historyczno – sprawnościowego „Wyścig po historię”, 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 145 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 V Pułtuska Noc Bibliotek – prezentacja o Hondurasie, którą przybliżyli uczestnikom 

wolontariusze tego kraju. 

W Wypożyczalni Głównej 

Biblioteki eksponowano 

wystawę „Stanisław Moniuszko 

- To Jest Mój Rok”, oraz można 

było wysłuchać jego znanych 

arii. Warsztaty dla dzieci, odbyły 

się pod hasłem ogólnopolskiej 

akcji „Znajdźmy wspólny język”, 

 promocja książki M. Świdwy 

„Obrona Pułtuska we wrześniu 

1939 roku”, 

 ogólnopolski projekt „60+Kultura” - realizacja poprzez udział w warsztatach 

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” oraz zaproszenie do aktywnego włączenia się  

w lokalne życie kulturalne osoby powyżej 60 roku życia. 

W ramach obchodów XXII Dni Patrona Miasta, Pułtuska Biblioteka Publiczna była 

współorganizatorem korowodu, który w 2019 r. odbył się pod hasłem „Nad błękitną 

moją Narwią”. 

Systematycznie współpracujmy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 

w Pułtusku im. Anny Karłowicz i pułtuskimi przedszkolami. W zakresie obsługi 

czytelniczej szczególną opieką objęliśmy seniorów naszego miasta. Celem współpracy 

jest promowanie biblioteki, jako miejsca spotkań z książką i ciekawymi ludźmi. 

Biblioteka włączyła się do Wielkiej Akcji Zbiórki Książek w Pułtusku pod hasłem 

„Zaczytani.org”. Książki zbierane były dla osób przebywających w placówkach 

medycznych. 
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18.2.6. FINANSE  

 
 2019 r. 

Dotacje z budżetu gminy 973.480 zł 
Dotacje z budżetu powiatu 220.080 zł 
Dotacje MKiDN 20.000 zł 
Inne przychody  3.633,37 zł 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa imprezy frekwencja liczba godzin 

 
Przysposobienie 

 biblioteczne 
 użytkowników (w tym: 

 lekcje biblioteczne, wycieczki, 
szkolenia w zakresie obsługi 

komputera i korzystania 
z Internetu) 

 

 
715 

 
25 

 

 
Imprezy organizowane przez 
bibliotekę dla użytkowników 
 (w tym: imprezy plenerowe, 

spotkania autorskie, konkursy, 
wystawy) 

 
1535 osób  

uczestniczyło  
w 12 

imprezach 

 
- 

 
Zajęcia edukacyjne ( w tym: 

głośne czytanie, ferie, 
 wakacje, zajęcia z uczniami 

SOSW, spotkania z seniorami 
Dziennego Domu "Senior - 

WIGOR") 

 
3244 

 
291 

 

Ogółem 5494 316 
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18.3. MUZEUM REGIONALNE W PUŁTUSKU  
 

 
Muzeum Regionalne w Pułtusku jest samorządową 

instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Pułtusk - Urząd Miejski 

w Pułtusku - pod numerem 2. Muzeum działa 

w szczególności na podstawie: ustawy o muzeach, 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym oraz 

statutu. 

 

Muzeum gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje oraz udostępnia następujące 

zbiory dotyczące Pułtuska i regionu pułtuskiego: narzędzia, ceramika, rzemiosło, ozdoby, 

przedmioty codziennego użytku, stroje, rzeźby, przedmioty gospodarki i rzemiosła, 

dokumenty (w tym kartograficzne), fotografie, pocztówki, dzieła sztuki dotyczące 

artystów związanych z regionem, a także malarstwo dotyczące wydarzeń historycznych 

regionu, broń (w tym broń białą i przedmioty związane z okresem kampanii 

napoleońskiej 1806-1807), meteoryty, elementy wyposażenia wnętrz, tłoki i pieczęcie, 

medale i odznaczenia, sztandary organizacji działających w Pułtusku.  

 

 

18.3.1. ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA 
 
W Muzeum funkcjonują następujące działy - komórki 
organizacyjne:  
 

 historyczny,  

 historyczno-archiwalny,  

 archeologiczny,  

 etnograficzny,  

 finansowo-księgowy,  

 administracji, 

 biblioteka, 

 Punkt Informacji Turystycznej.  

 
W roku 2019 w Muzeum zatrudnionych było 11 pracowników (w tym 2 os. na ½ etatu).  
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Ekspozycje udostępnione do zwiedzania prezentowane są na siedmiu kondygnacjach 

zabytkowej wieży ratuszowej przy ul. Rynek 43 oraz w dwóch salach w kamienicy przy 

ul. Rynek 36. Ponadto Muzeum dysponuje pomieszczeniami biurowymi, pracownią 

do opracowywania i konserwacji zabytków oraz przestrzeniami magazynowymi, 

w których przechowywane są zabytki wydzielone, a także niewydzielone zabytki 

masowe.  

W łączniku między budynkami ratusza i wieży ratuszowej 

Muzeum prowadziło od maja 2019 r. Punkt Informacji 

Turystycznej certyfikowany przez Polską Organizację 

Turystyczną. 

 

W miesiącach od sierpnia do końca listopada 2019 r. 

przeprowadzone zostały prace remontowe  

przy renowacji i konserwacji zewnętrznych ścian wieży 

ratuszowej. Wykonane prace renowacyjne,  

to największe działania budowlane na fasadzie pułtuskiej 

wieży ratuszowej od 70 lat. W ramach otrzymanej przez 

Gminę Pułtusk dotacji w kwocie  

600 tys. zł z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 

oczyszczono mury całości zabytku, zdezynfekowano, uzupełniono ubytki  

i wzmocniono cegłę w partiach silnego osłabienia elewacji.  Przemurowano miejscowe 

obszary korony wieży oraz naprawiono siatkę spoin. Uzupełnione zostały zdegradowane 

tynki zewnętrzne, naprawiona stolarka okienna, narożniki, parapety, a także zużyte 

elementy konstrukcji dachowej. Wykonano powierzchniową hydrofobizację mającą 

na celu zmniejszenie skłonności do zabrudzeń oraz zwiększenie odporności na szkody 

mrozowe i inne czynniki zewnętrzne. Inwestycja zrealizowana została zgodnie 

z zaleceniami konserwatorskimi, a całkowity koszt realizacji zadania wraz 

z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim wyniósł 572 880,53 zł (w całości 

pokryty z otrzymanej dotacji). 

W 2019 r. kontynuowane były działania przygotowawcze do realizacji projektu adaptacji 

niewykorzystanych piwnic starego ratusza (pod wieżą) do nowych funkcji kulturowych 

i edukacyjnych.  

 

 

18.3.2. ZBIORY MUZEALNE 
 

Zbiory Muzeum Regionalnego gromadzone są w czterech działach:  

 

 archeologicznym (3428 muzealiów),  

 historyczno-archiwalnym (1306),  

 historycznym (537), 
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 etnograficznym (170), 

w których skatalogowano na koniec 2019 r. łącznie 5441 muzealiów. Ponadto  

w posiadanych magazynach Muzeum Regionalne zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy 

zabytków masowych. 

 

Pozyskiwane muzealia były stale opracowywane, sporządzano karty ewidencyjne, 

wpisywano do ksiąg  inwentarzowych, wprowadzano dane do katalogów cyfrowych, 

inwentaryzowano, opracowywano naukowo, wykonywano dokumentację fotograficzną. 

Systematycznie dokonywano zabezpieczania i konserwacji posiadanych zbiorów, 

przeglądu pod  względem zachowania zabytków archeologicznych oraz 

przyporządkowania ich wg opracowanego schematu w miejscach magazynowych. 

 

W 2019 r. Muzeum wzbogaciło swój inwentarz zabytków o okazały zbiór dokumentów 

związany z działalnością Cechu Garncarsko- Zduńskiego. Na uwagę zasługują 

szczególnie: księga  „Prawa i Przywileje od Jaśnieoświeconych Xiążąt Pułtowskich 

Biskupów Płockich Cechowi Garncarskiemu Miasta Pułtowska łaskawie nadane  

i potwierdzone” z pieczęcią biskupa Krzysztofa Hilarego Szembeka (lata 1789-1817),  

Rejestr Braci Zgromadzenia Garncarskiego i Zduńskiego (lata 1818-1928) oraz „Instrukcja 

dla Cechów na terenie woj. warszawskiego w sprawie zawierania umów z uczniami przez 

rzemieślników i wydawania świadectw ukończenia nauki w rzemiośle” wraz z rejestrem 

terminatorów. 

 

18.3.3. DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA   
 

WYSTAWY 
 

W ramach działalności wystawienniczej w 2019 r. Muzeum udostępniało trzy stałe 

ekspozycje:  
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 „Średniowieczne proto-miasto 

w Pułtusku. Multimedialna ekspozycja 

z dziejów kasztelanii majątkowej 

biskupstwa płockiego” - na siedmiu 

kondygnacjach wieży ratuszowej;  

 „Dzieje Pułtuska”; 

 „Napoleon w Pułtusku” – w kamienicy 

przy ul. Rynek 36. 

Wystawy prezentowane były codziennie (oprócz poniedziałków) w sezonie wiosenno-

letnim (maj-wrzesień) w godzinach 10.00–18.00 oraz w sezonie jesienno-zimowym  

w godzinach 10.00–16.30.  

W 2019 r. stałe ekspozycje odwiedziło 8152 zwiedzających. Ceny biletów: normalny  

– 4 zł; ulgowy – 3 zł; w czwartki – wstęp wolny. 

 

Zabytki z Muzeum Regionalnego w Pułtusku prezentowane były również na stałych 

ekspozycjach w Muzeum Historycznym w Legionowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej  

w Ciechanowie i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. 

 

Przygotowane i udostępnione do bezpłatnego zwiedzania zostały trzy nowe ekspozycje 

czasowe: 

 

 „Wielka woda. Wspomnienia po 40 latach” z okazji rocznicy powodzi z 1979 r.  

(4 kwietnia – 31 maja, hol kina MCKiS); 

 „Wyspa skarbów” – prezentacja planszowa wybranych zabytków 

archeologicznych odkrytych w latach 1979-2019 (19 września – 31 października, 

Urząd Miejski w Pułtusku); 

 „Archeologia Pułtuska i okolic 2009-2019” (od 27 listopada 2019 r., kamienica 

Rynek 36). 
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WYDARZENIA 

 

 „O wolną i niepodległą Polskę” w 70. rocznicę pokazowego procesu w kinie 

„Narew” pułtuskiej młodzieży 

działającej w podziemiu 

antykomunistycznym – realizacja 

projektu dofinasowanego  

ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury oraz ze środków 

Gminy Pułtusk. Finałem było 

dwukrotne wystawienie w dniu   

12 czerwca 2019 r. spektaklu teatralnego. 

Dodatkowo spektakl powtórzony został w ramach gminnych obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości 15 i 16 listopada 2019 r. Wystawienie 

spektaklu poprzedzały warsztaty teatralne i historyczne dla młodzieży i dorosłych 

aktorów-amatorów.  

 „XX Spotkania ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej” - sprzedaż tradycyjnych 

wyrobów regionalnych oraz warsztaty dla dzieci -  13 kwietnia; schody przed 

Ratuszem oraz hol Urzędu Miejskiego  (współorganizatorzy: Stowarzyszenie 

„Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna”).  

 „VII Pułtuska Noc Muzeów” (współorganizatorzy: Miejskie Centrum Kultury  

i Sztuki, Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 

Stowarzyszenie chorągiew Pułtuska oraz Salon Fryzjerski „U Kicka”). 

 „XVII Wielki Jarmark Średniowieczny”  

– m.in.: pokazy walk historycznych wraz  

z prezentacją ubioru i  uzbrojenia, 

warsztaty dawnych technik rękodzieła  

i rzemiosła, koncerty muzyki dawnej, 

kiermasz tradycyjnych wyrobów 

kulinarnych i rękodzieła - 22 czerwca, 

rynek miejski (współorganizatorzy: 

Samorząd Gminy Pułtusk, Stowarzyszenie 

Chorągiew Pułtuska, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Dom Polonii  

w Pułtusku). 
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 „60+ Kultura” – udział w akcji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

wykład prof. Radosława Lolo pt. „Unia Lubelska: perspektywa jubileuszowa”, 

wycieczka po Pułtusku dla seniorów  

i bezpłatne zwiedzanie stałych ekspozycji.  

 „Pułtuski Krajobraz Pamięci” - konkurs 

historyczno-literacki (finał 26 września 

2019 r.; współorganizatorzy: Pułtuskie 

Stowarzyszenie Dialogu Most, 

Stowarzyszenie byłych mieszkańców 

Pułtuska w Izraelu oraz Tygodnik Pułtuski). 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA 
 
 Utrwalanie relacji świadków działalności antykomunistycznego podziemia 

niepodległościowego Ziemi Pułtuskiej 

 Kontynuowanie badań etno-historycznych (IV sezon badawczy) prowadzonych 

wraz z Wydziałem Humanistycznym Akademii Finansów i Biznesu Vistula filia 

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

 Wykłady naukowe i historyczne  

 Lekcje muzealne (339 uczestników) 

 Warsztaty dla dzieci i młodzieży o  tematyce archeologicznej, etnograficznej oraz 

historycznej (22 spotkania dla 477 osób)  

 Warsztaty historyczno-teatralne w ramach projektu „O wolną i niepodległą 

Polskę”) 

 Spotkania muzealne (m.in. z poszukiwaczem meteorytów) 

 Lekcje muzealne (również na terenie szkół i przedszkoli) 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 
 

W 2019 roku Muzeum Regionalne w Pułtusku prowadziło wiele działań promujących 

historię Pułtuska oraz swoją działalność statutową w środkach masowego przekazu,  

w tym: w prasie  lokalnej, rozgłośniach radiowych, programach publicznej Telewizji 

Regionalnej TVP3 oraz Telewizji Internetowej PułtuskNEWS. Systematycznie 

prowadzono stronę www.muzeum.pultusk.pl oraz profil Muzeum na Facebook’u, 

udostępniono internetowy  „wirtualny spacer” po Muzeum. Prowadzono sprzedaż 

wydawnictw naukowych i promocyjnych, kart pocztowych i gadżetów promocyjnych. 
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Od 1 maja 2019 r. Muzeum uruchomiło certyfikowany Punkt Informacji Turystycznej,  

w którym udzielane są informacje na temat atrakcji turystycznych regionu, wydarzeń 

społecznych, kulturalnych i sportowych, bazy turystycznej i gastronomicznej, 

działalności Muzeum i innych 

instytucji gminy Pułtusk. Punkt IT 

prowadzi ponadto sprzedaż 

pamiątek oraz bezpłatną 

dystrybucję pozyskanych 

materiałów promocyjnych.  

W 2019 r. Punkt Informacji 

Turystycznej odwiedziło  

578 turystów. 

 

18.3.4. FINANSE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18.4. MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI 

W PUŁTUSKU 
 
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku jest 

samorządową instytucją kultury, której  celami 

statutowymi są rozpoznanie i rozbudzenie zainteresowań 

oraz potrzeb kulturalnych; wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna; 

gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury; 

tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania sztuką; tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego; 
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tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 

wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej; upowszechnianie 

wiedzy o sztuce; organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach, 

klubach i pracowniach zainteresowań; organizowanie imprez kulturalnych  

i rozrywkowych, w tym imprez zleconych; prowadzenie usług w zakresie wynajmu 

sprzętu i lokali pozostających w dyspozycji MCKiS; prowadzenie działalności 

wystawienniczej; prowadzenie galerii oraz kina w siedzibie MCKiS. 

 

18.4.1. ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA 
 
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki mieści się w Pułtusku przy placu Teatralnym 4.  

W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe oraz pracownie, mała sala teatralna - 

sala kameralna, sala taneczna – Lutnia, kino, „Małe Muzeum Kina” oraz Galeria. 

 

Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem. Składa się na nią: 

 działalność merytoryczna, edukacyjna i artystyczna w ramach prowadzonych 

zajęć i pracowni, 

 działalność wystawiennicza w sali będącej holem kina, 

 prowadzenie kina, 

 prowadzenie „Małego Muzeum Kina”, 

 prowadzenie edukacyjnej Galerii MCKiS, 

 organizacja imprez i wydarzeń MCKiS, 

 organizacja imprez miejskich, 

 współpraca i pomoc z różnymi szkołami, instytucjami, organizacjami i parafiami, 

 obsługa uroczystości państwowych, 

 pisanie i realizowanie projektów na które pozyskuje się dofinansowanie  

ze środków zewnętrznych. 
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18.4.2. DZIAŁALNOŚĆ 
Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych - realizowane poprzez prowadzenie pracowni, 
zespołów artystycznych, klubów/kół zainteresowań. 
 

 Pracownia Plastyki Dziecięcej – zajęcia dla 

dzieci w wieku 8-12 lat.  

 Plastyka dla Smyka – zajęcia dla dzieci  

w wieku 5-7 lat, rozwijanie sprawności 

manualnych poprzez poznawanie wielu 

technik plastycznych. 

 Rozmaitości plastyczne - zajęcia dla dzieci  

w wieku 8-12 lat, poznawanie różnych technik 

plastycznych. 

 Dekupaż – zajęcia dla dzieci w wielu 10 – 15 lat. 

 Witraż – warsztaty dla dzieci w wieku 12-16 lat. Uczestnicy poznają podstawowe 

techniki obróbki szkła, podstawę kompozycji szklanych, projektowania  

i wykonywania witrażu metodą Tiffaniego.  

 Teatr dziecięcy – zajęcia dla dzieci w wieku 8-13 lat. 

 Rytm i melodia to zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku 5 – 7 lat. 

 Klub Piosenki – zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, próby  

z mikrofonem oraz przygotowanie  do udziału w lokalnych występach  

i koncertach. 

 Nauka gry na gitarze - grupa poczatkująca. 

 Nauka gry na gitarze - grupa zaawansowana. 

 Młodzieżowe zespoły muzyczne to przygotowanie i aranżacja utworów 

własnych i coverów oraz przygotowanie do udziału w koncertach lokalnych 

i konkursach muzycznych. 

 Artystyczny Zespół Estradowy– 

zajęcia dla dorosłych i seniorów, 

odbywające się w trzech sekcjach: 

wokalnej, tanecznej i teatralnej, 

polegające na: poznawaniu 

różnych gatunków muzycznych, 

nauce poznawaniu technik 

wokalnych, ćwiczeniach tekstów 

mówionych, nauce kroków 

tanecznych i układów 

choreograficznych oraz 

przygotowaniu programów 

estradowych.  
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 Zajęcia taneczne: balet, multidance, showdance, latino solo, taniec towarzyski  

z użytkowym oraz lekcje indywidualne z pierwszego tańca. 

 Taniec Towarzyski – zajęcia dla dzieci w wieku 8-13 lat.  

 Origami – japońska sztuka składania papieru. 

 

Wydarzenia kulturalne – imprezy  
 

 Orszak Trzech Króli (współorganizacja przedsięwzięcia).  

 Noworoczna Gala Semiramidy (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja 

przedsięwzięcia).  

 V cykl pokazów filmowych „Lubię polskie kino”: „Córki dancingu”, „Milczenie 

jest złotem”, „Zbliżenia”, „Jaskółka”, „Taxi A”, „Hel”, „Yuma”, „Serce miłości”, 

„Królewicz olch”, „Prosta historia o morderstwie” oraz „Carte Blanche”. 

 Przedstawienie teatralne „Jasełka na wesoło” w wykonaniu dzieci i młodzieży  

z zajęć teatralnych i wokalnych działających przy MCKiS. 

 Wystawa „Duńskie Freski Sakralne” zorganizowana we współpracy  

z Duńskim Instytutem Kultury. Warsztaty artystyczno-edukacyjne. 

 Otwarcie lodowiska miejskiego (współorganizacja przedsięwzięcia).  

 Ferie zimowe. Nuda w Ferie? Nie u nas!  - „Ogród Sztuk” w tym: zajęcia 

manualno-plastyczne, warsztaty malarstwa sztalugowego, warsztaty witrażowe, 

gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy planszowe, przedpołudniowe seanse 

filmowe.  

 Warsztaty ROBOTY i SPÓŁKA dzieci i młodzieży: robotyka „Renifery”  

oraz kuchnia molekularna. 

 Warsztaty lalkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane przy współpracy  

z Teatrem Lalka w Warszawie. 

 Spektakl „Tirti Tist w Przestrzeni” zrealizowany przy współpracy z Teatrem 

Katarynka. 

 Walentynki w kinie „Narew” – filmowy seans połączony z losowaniem „Kolacji 

dla dwojga”. 

 Spotkanie promujące tomik poezji Jadwigi Przybysz „Niebo moich stron”,  

w programie rozmowa z autorką, czytanie wierszy oraz koncert na instrumentach 

ludowych. 

 Koncert rockowy zespołu „Bobcat”. 

 Kino kobietom – seans filmowy. 

 Wystawa „Tymczasem w innym miejscu. Stulecie czeskiego komiksu” 

zorganizowana we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie. Warsztaty 

artystyczno-edukacyjne. 
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 Eliminacje do 42. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”  

- organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, współorganizatorzy: 

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Starostwo Powiatowe. 

 „Wielka woda... Wspomnienia po 40 latach” wieczór poświęcony rocznicy 

powodzi z 1979 r. w Pułtusku  (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 Dzień Inwalidy – program „Moje miasto – moja rzeka” w wykonaniu 

Artystycznego Zespołu Estradowego oraz dzieci i młodzieży z zajęć teatralnych 

 i wokalnych działających przy MCKiS.  

 Koncert rockowy „Pułtusk Unplugged”. 

 Wystawa „Wystawa fotografii stypendystów rządu japońskiego” 

zorganizowana we współpracy z Ambasadą Japonii w Polsce. Warsztaty 

artystyczno-edukacyjne. 

 Pułtuska majówka (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 Plenerowa wystawa „Spacerkiem po Pułtusku” wyeksponowanej na fasadzie 

budynku starego szpitala – koordynowanie przedsięwzięcia, projekt i realizacja 

wystawy. 

 Gminne Obchody Dni Ziemi.  

 Festiwal Biegów (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 Dzień Strażaka (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 VII Pułtuska Noc Muzeów, w programie min.: zwiedzanie przygotowanych 

ekspozycji, projekcje filmowe, finał wraz z losowaniem upominków  

dla wytrwałych (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 Eliminacje do 27. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - konkurs 

wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pułtusk.  

 V Pułtuski Festiwal Orkiestr 

Dętych – parada orkiestr, wspólny 

koncert na miejskim rynku, 

przesłuchania konkursowe, finał 

(współorganizatorzy: Samorząd 

Gminy Pułtusk, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Pułtusku). 

 27. Festiwal Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej – finał z wręczeniem 

nagród laureatom konkursu oraz koncert nagrodzonych. 

 III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Polskich Wykonawców lat 60 i 70 XX w.  

„W sześciu strunach zaklęta muzyka” (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 Polski Rock – przygotowanie specjalnego programu oraz występ Artystycznego 

Zespołu Estradowego. 

 Płococholandia – występ Artystycznego Zespołu Estradowego. 

 „Rozśpiewana Zatoka” (współorganizacja wydarzenia). 

 Wianki.  
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 Letnie Warsztaty Artystyczne „Wakacyjna nuda? NIE u Nas” – „Ogród Sztuk”, 

otwarte zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie: 

zajęcia manualno-plastyczne, malarstwo sztalugowe, mozaika witrażowa, 

dekupaż, zabawy zręcznościowe, gry edukacyjne i planszowe. 

 Otwarcie wystawy „XIV zbiorowa wystawa „Teraz Pułtusk” – „Piękno 

Pułtuska”.  

 Koncert „Gospel” – wynajem sali i obsługa techniczna. 

 Festiwal Zabytkowej Motoryzacji w Pułtusku „Klasyki nad Narwią” - obsługa 

techniczna. 

 Dożynki w Przemiarowie. 

 Wystawa „Cóż, że ze Szwecji” zorganizowana przy 

współpracy z Ambasadą Szwecji w Warszawie.  

 Otwarcie Vendo Park w Pułtusku - występ 

Artystycznego Zespołu Estradowego. 

 Piknik Militarny – w ramach wydarzenia wystąpił 

Artystycznego Zespołu Estradowego MCKiS.  

 Pułtuski Wrzesień 1939-2019. Obchody  

80. rocznicy wybuchu II wojny światowej: Spektakl 

„Restauracja” w wykonaniu teatru amatorskiego 

dorosłych MCKiS w Pułtusku, pokazy filmowe, otwarcie 

wystawy „Pułtusk i powiat pułtuski w II RP. Opowieść subiektywna”. 

 Warsztaty teatralne z dziedziny: mowa sceniczna, reżyseria i improwizacja oraz 

scenografia i kostiumy w ramach projektu „Tradycje teatralne Pułtuska V”. 

 Dni Patrona Miasta Pułtuska. 

 Otwarcie świetlicy w Grabówcu - występ Artystycznego Zespołu Estradowego. 

 Piknik „Spotkajmy się pod jarzębiną”.  

 V Pułtuskie Teatry Amatorskie Konkurs PTA-K: premiery: premiery: „Pożądanie 

w cieniu pokrywki”, w wykonaniu Grupy teatralnej MCKiS „TAJAGA” z Pułtuska, 

„Kara”, w wykonaniu „Teatru nie  

z tej kulisy”, „Oni” w wykonaniu 

Grupy teatralne „Oni” z Serocka, 

„Przedstawienie „Hamleta”  

we wsi Głucha Dolna”  

w wykonaniu „Teatru Cioci Heni”  

ze Starego Szelkowa, „Rozmowy 

przy wycinaniu lasu” w wykonaniu 

„Teatru pod Dębem” z Pułtuska, 

„Zaćmienie” w wykonaniu „Grupy 

25” z Pułtuska, „Kroki” w wykonaniu „Teatru pod Dębem” z Pułtuska. 
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 Powtórki premier: „Zaćmienie”, „Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha 

Dolna”, „Restauracja”, „Pożądanie w cieniu pokrywki”, „Rozmowy  

przy wycinaniu lasu”, „Kroki”. 

 Pokazy naukowe „Odkrywamy nieznane z Centrum Nauki Kopernik” w ramach 

projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 Dzień Seniora – występ Artystycznego Zespołu Estradowego. 

 Przedstawienie teatralne „Zaćmienie”. 

 Wystawa „Fotografia – Rosja nowoczesna” zorganizowana we współpracy  

z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie. Warsztaty artystyczno-

edukacyjne.  

 Finał projektu „Tradycje teatralne Pułtuska V”: przemówienia okolicznościowe, 

omówienie przebiegu projektu, impresja filmowa z przebiegu premier 

teatralnych, promocja publikacji „Tradycje teatralne Pułtuska V” oraz otwarcie 

wystawy dokumentującej projekt. 

 Koncert zaduszkowy.  

 Widowisko „Nieśmiertelny Duch Narodu. Współczesna adaptacja misterium 

narodowego z 1933 roku” (3 spektakle). 

 X Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało...” - występ Artystycznego 

Zespołu Estradowego. 

 Konkurs Recytatorski „Opowiem Ci bajkę” – dla dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Pułtusk.  

 Jasełka „Nie zamykajmy drzwi” w wykonaniu dzieci i młodzieży z teatru i zajęć 

wokalnych działających w MCKiS.  

 Finał V cyklu pokazów filmowych „Lubię polskie kino”: losowanie upominków, 

projekcja filmowa. 

 „Jarmark Bożonarodzeniowy” - występ Artystycznego Zespołu Estradowego.  

 „Spotkanie opłatkowe” w Domu Polonii w Pułtusku – występ Artystycznego 

Zespołu Estradowego. 

 Koncert Carol Markovsky. 

 

 

MCKiS współpracuje z różnymi instytucjami i pomaga realizować 

wspólne zadania.  
 

 Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Katolickiego Niepublicznego 

Przedszkola im. św. Rodziny w Pułtusku, MCKiS włączyło się w organizację 

poprzez udostepnienie pomieszczeń i obsługę techniczną.  

 Konkurs recytatorski „Kiedy myślę o ojczyźnie” organizowany przez Bibliotekę 

Pedagogiczną w Pułtusku, udział w pracach jury konkursu. 
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 IV Przegląd Małych Form Teatralnych „Dzień teatru w dwójce”, którego 

organizatorem był Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku, współpraca polegała na udziale  

w pracach jury konkursu. 

 XIV Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej „Art. Poetique”, którego 

organizatorem była Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 

współpraca polegała na udziale w pracach jury konkursu. 

 Konkurs „I Międzyszkolny Festiwal Lektur Szkolnych”, współpraca polegała na 

udziale w pracach jury konkursu. 

 Obsługa techniczna podczas organizacji imprez oraz obchodów świąt 

państwowych:  

 77. rocznica powstania Armii Krajowej – obsługa techniczna; 

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – obsługa techniczna; 

 Pułtuski Dzień Sapera - obsługa techniczna; 

 Dzień Strażaka – obsługa techniczna; 

 99. Rocznica Bitwy Warszawskiej; 

 spotkanie przedwyborcze oraz wybory samorządowe - udostępnienie 

pomieszczeń, obsługa techniczna; 

 konferencja PTL Oddziału Ciechanowsko-Ostrołęckiego – udostępnienie 

pomieszczeń, obsługa techniczna; 

 77. rocznica publicznej egzekucji żołnierzy AK – obsługa techniczna; 

 spotkania przedwyborcze oraz wybory samorządowe - udostępnienie 

pomieszczeń, obsługa techniczna. 

 

Galeria MCKiS 

 
Od stycznia 2019 r. ponownie przy Miejskim Centrum Kultury i Sztuki działa Galeria 

MCKiS. Spełnia ona przede wszystkim funkcje edukacyjne poprzez poznawanie sztuki  

i kultury różnych narodów. W miesiącach styczeń – grudzień, dzięki współpracy  

z ambasadami i instytucjami kultury różnych państw, zostały zorganizowane wystawy 

tematyczne. Każdej wystawie towarzyszyły warsztaty edukacyjne adresowane  

do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich.  

 

 „Duńskie freski sakralne" we współpracy z Duńskim Instytutem Kultury; 23 stycznia 

- 28 lutego; tematy zajęć: Spotkanie z kolorami ziemi. O barwach - na przykładzie 

duńskich fresków sakralnych. (Propozycja dla przedszkolaków i uczniów klas I-III), 

Być jak średniowieczny artysta. Scenki rodzajowe w duńskich freskach sakralnych.   

(Propozycja dla uczniów klas IV- VIII), Duńskie freski sakralne na tle 

średniowiecznego malarstwa europejskiego. (Propozycja dla uczniów szkół 

średnich).  
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 „Tymczasem w innym miejscu.  Stulecie czeskiego komiksu” we współpracy  

z Czeskim Centrum, działającym przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie, 

13 marca - 30 kwietnia; tematy zajęć: Tymczasem w innym miejscu…podróż  

do świata wyobraźni z wykorzystaniem czeskiego komiksu. (Propozycja  

dla przedszkolaków i uczniów klas I-III), Od kreski do przygody, na tropie 

rysunkowych bohaterów.  (Propozycja dla uczniów klas IV- VIII), Czy komiks jest 

sztuką? Sto lat temu w Czechach… (Propozycja dla uczniów gimnazjum i szkół 

średnich).  

 „Wystawa fotografii stypendystów rządu japońskiego” we współpracy z Ambasadą 

Japonii w Polsce; 8 maja - 28 czerwca; tematy zajęć: Podróż do kraju kwitnącej 

wiśni – japoński teatr cieni, Podróż do kraju kwitnącej wiśni – sztuka kaligrafii  

i malarstwo japońskie, Podróż do kraju kwitnącej wiśni – japońska ikebana.  

 Wystawa fotografii „Teraz Pułtusk – „Piękno Pułtuska”; 3 lipca - 30 sierpnia.  

W okresie wakacyjnym w Galerii MCKiS były organizowane zajęcia edukacyjne 

związane wystawą. Warsztaty malarstwa – Piękno Pułtuska, Pocztówka z Pułtuska 

oraz Pułtuski tryptyk. Podczas zajęć młodzi uczestnicy tworzyli na kartkach swoje 

dzieła związane z rodzinnym miastem. Podczas zajęć w Galerii uczestnicy zapoznali 

się z dziedzictwem kulturowym najbliższego otoczenia oraz twórczością artystów  

w obrębie „małej ojczyzny”. 

 Wystawa „I cóż, że ze Szwecji” – w holu kina, zorganizowana we współpracy  

z Ambasadą Szwecji w Warszawie; 9 września - 30 października; tematy zajęć:  

Jak zostać wynalazcą? Podróż do Szwecji – kraju innowacji, Wynalazki, które 

zmieniły nasz świat. Szwecja - kraj innowacji, Innowacje: I cóż, że ze Szwecji.  

 Wystawa planszowa „Pułtusk i powiat pułtuski w II RP. Opowieść subiektywna” 

zorganizowana w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 

PUŁTUSKI WRZESIEŃ 1939-2019”; 12 września - 30 października. 

 W dniach 15.10 – 18.10.2019 r. w Galerii MCKiS realizowane były Pokazy Naukowe 

dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Pułtusk zorganizowane przy współpracy  

z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  W zajęciach wzięło udział ponad  

700 osób ze szkół i placówek powiatu pułtuskiego. 

 Wystawa „Rosja najpiękniejszy kraj”, zorganizowana przy współpracy z Rosyjskim 

Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie; 6 listopada - 20 grudnia;tematy zajęć: 

Podróż do Rosji – kraju kolorowych matrioszek, Spotkanie z kulturą Rosji. 

Odkrywamy tajemnice matrioszki, Powiew kultury ze wschodu. Rosja współczesna 

oraz nawiązanie do tradycji – matrioszka.    

W 2019 r. z zajęć edukacyjnych w Galerii MCKiS skorzystało ponad  

2382 uczniów ze szkół i placówek powiatu pułtuskiego.  
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Kino „Narew” 
 

Kino „Narew” jest integralną częścią Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, należy do Sieci 

Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej oraz Sieci Kin Cyfrowych Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej. Współpracuje z licznymi dystrybutorami 

filmów, ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz Stowarzyszeniem Filmowców Polskich 

Związkiem Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA. Dysponuje ono 221 

miejscami siedzącymi, z czego 189 w sali na dole, a 32 na balkonie. Wyposażone jest  

w projektor cyfrowy przystosowany do emisji filmów w technologii 3D, ekran Perlux oraz 

system dźwięku Dolby Surround. W Sali kinowej organizowane są: spektakle teatralne, 

widowiska, koncerty, liczne imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz szkolenia  

i zebrania. 

Kino jest czynne sześć dni w tygodniu, w systemie od piątku do środy, gdzie czwartek 

jest dniem wolnym. W soboty i niedziele organizowane są trzy seanse. W szczególnych 

przypadkach kino wyświetla filmy, zarówno w godzinach przedpołudniowych,  

jak i popołudniowych. Ceny biletów: Bilet normalny – 16 zł; bilet ulgowy – 14 zł; bilet 

grupowy – 12 zł; bilet na kartę „Rodzina 3+” – 8 zł oraz promocyjny „Tanie poniedziałki” 

– 12 zł dla wszystkich. 

 Od stycznia do końca grudnia zamówionych zostało 102 filmy, w tym 38 filmów polskich 

 i 64 zagranicznych. W ramach cyklu „Lubię polskie kino” odbyło się 12 seansów.  

W ramach VII Nocy Muzeów – 2: „Gnomy rozrabiają” oraz „Bodo”. Oprócz planowego 

wyświetlania filmów, odbyło się również 26 projekcji przedpołudniowych dla grup 

zorganizowanych. Razem odbyło się 647 seansów, w tym 23 bezpłatne. Na seansach 

niebiletowanych związanych z V cyklem pokazów filmowych „Lubię polskie kino” było 

ok. 830 osób. Z wszystkich seansów biletowanych i bezpłatnych skorzystało 23.012 osób. 

Dużą popularnością cieszy się nasza oferta „Tani poniedziałek” – 3.395 osób, popularna 

jest również karta „Rodzina 3+” – 830 osób. 

 

Największą popularnością cieszyły się filmy: 

 Kraina Lodu II – 1.768 osób; 

 „Planeta Singli 3” – 1.250 osób; 

 „Misz Masz czyli Kogel Mogel 3” – 1.170 osób; 

 „Piłsudski” – 992 osób. 

W ramach działalności kina zorganizowane zostały imprezy cykliczne takie jak: 

 

 Filmowe ferie dla dzieci – „Sekretny świat kotów”, „Asteriks i Obeliks. 

Tajemnica magicznego wywaru”, „Spider-man uniwersum”. 

 27. Filmowe Walentynki – „Planeta singli 3”. Pokaz filmowy połączony  

z losowaniem walentynkowych niespodzianek, których sponsorami byli: 

Restauracja „Bobrowy dwór”, Hotel Zamek Pułtusk - Dom Polonii oraz 

Cukiernia „Ptyś”. 
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 VII Noc muzeów z „Małym Muzeum Kina”: zwiedzanie ekspozycji, warsztaty 

„Ruchome obrazy”, wystawa „Historia kina w Pułtusku”, 2 seanse filmowe: 

„Gnomy rozrabiają” oraz „Bodo”. 

 Mikołajki w kinie – „Kraina Lodu II”. 

 
 
Edukacja filmowa 
 
 
 

 W roku 2019 po raz piąty zorganizowany został bezpłatny cykl pokazów 

filmowych pt. „Lubię polskie kino”, w sumie odbyło się 12 niebiletowanych 

pokazów filmowych w miesiącach styczeń-grudzień. Seanse odbywały się  

w czwartki, o godz. 18.00. W trakcie spotkań wyemitowane były filmy: „Córki 

dancingu”, „Milczenie jest złotem”, „Zbliżenia”, „Jaskółka”, „Taxi A”, „Hel”, 

„Yuma”, „Serce miłości”, „Królewicz olch”, „Prosta historia o morderstwie” oraz 

„Carte Blanche”.. Każdy film poprzedzało słowo wstępne, odnoszące się  

do ludzi zaangażowanych w produkcję, tematyki i ciekawostek związanych  

z powstaniem filmu. Cyklowi towarzyszyła wystawa plakatu eksponowana  

w holu kina. 

 Projekcje filmowe w ramach PUŁTUSKI WRZESIEŃ 1939-2019. Obchody 80 

rocznicy wybuchu II wojny światowej: „Orzeł”, „Ulica graniczna”, „Ostatni 

etap”, Krzyż walecznych”, „Godziny nadziei”, „Ludzie pociągu”, „Dziś w nocy 

umrze miasto”. 

 Prowadzenie „Małego Muzeum Kina”. Na wystawę składają się plansze 

przedstawiające historię pułtuskiego kina oraz różne eksponaty, a wśród nich: 

projektory, reklamy i plakaty filmowe, czasopisma tematyczne, gadżety 

związane z kinem. W ofercie związanej z „Małym Muzeum Kina” znajdują się 

zajęcia edukacyjne oraz projekcję filmu „Historia kinematografii”.  

 

Projekty 

 

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku w 2019 r. zrealizowało pięć projektów. 

 

 „V Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych” – dofinansowany ze środków 

finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Celem 

przedsięwzięcia było: kultywowanie najstarszych tradycji działalności Ochotniczej 

Staży Ogniowej, która powstała w 1880 roku w Pułtusku; prezentacja dorobku 

artystycznego amatorskich orkiestr dętych; wspólne koncertowanie. 

W ramach projektu odbył się „V Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr 

Dętych”, na który składały się: parada orkiestr ulicą Świętojańską przed Ratusz 

miejski; uroczysta inauguracja festiwalu; wspólne wykonanie czterech utworów: 

Polski Hymn Narodowy, Hejnał Miasta Pułtusk, Happy Marching Band oraz 
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Orkiestry dęte; przesłuchania konkursowe. Każda z orkiestr na scenie zagrała około 

20 minutowy program. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  

i zgodnie z założeniami regulaminu przynajmniej jeden z utworów musiał być 

polskiego kompozytora. 

 

 „Tradycje teatralne Pułtuska V” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. To cykliczne wydarzenie, którego celem było 

inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym i artystycznym korespondujących 

z tradycjami teatralnymi Pułtuska, reaktywowanie teatru amatorskiego dorosłych 

oraz inspirowanie do działania kolejnych grup amatorów. Ważnym elementem 

było aktywizowanie twórcze uczestników reprezentujących różne grupy wiekowe  

i społeczne oraz ożywienie społeczności lokalnej i udział bezpośredni  

w proponowanych wydarzeniach artystycznych.  

Projekt składał się z: 

 - konkursu „Pułtuskie Teatry Amatorskie - Konkurs PTA-K” dla osób 

dorosłych, 

 - warsztatów w trzech dziedzinach: mowa sceniczna (technika mowy), 

reżyseria i improwizacja, scenografia i kostiumy oraz warsztaty 

podsumowujące po sztukach, 

 - wystawy planszowej z przebiegu realizacji przedsięwzięcia, 

 -  publikacji dokumentującej przebieg projektu „Tradycje teatralne 

Pułtuska” z cyklu „Ślad naszych czasów”, 

 -  finału podsumowującego projekt, podczas którego miało miejsce 

wręczenie nagród i podziękowań, otwarcie wystawy z przebiegu realizacji 

przedsięwzięcia oraz promocja publikacji dokumentującej projekt.  

 

 „Święto plonów” w Gminie Pułtusk współorganizowany i dofinansowany przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Celem całego przedsięwzięcia było zachowanie dziedzictwa kulturowego 

regionu, popularyzacja obyczajów, tradycji dziękczynienia za plony i dary ziemi.  

Na program złożyły się: 

  korowód z „Darami ziemi”; 

 Msza Święta plenerowa; 

 koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pułtusku;  

 występ Artystycznego Zespołu Estradowego działającego od 2018 roku 

przy Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku; 

 dożynkowy Turniej Sołectw oraz Mistrzostwa Gminy Pułtusk 

w wyciskaniu odważnika; 

 koncerty, stoiska, wesołe miasteczko i animacje dla dzieci. 
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 „Odkrywamy nieznane z Centrum Nauki Kopernik” realizowany w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 r. 

Celem zadania było zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką oraz 

możliwościami, jakie stwarza ona na przyszłość. Pokazanie, że nauka jest szansą 

na lepsze jutro, że zawsze można dokonać wyboru dzięki świadomym działaniom 

profilaktycznym: między zagrożeniem a możliwością ciekawej przyszłości, 

wyboru zainteresowań, szkoły i pracy. 

W ramach zadania odbyły się pokazy naukowe zorganizowane wspólnie 

z Centrum Nauki Kopernik „Umysł przyłapany” i „Muzyka”. Warsztaty pt. „Umysł 

przyłapany” pomogły uzyskać uczestnikom odpowiedzi na pytania: W jaki sposób 

iluzjoniści wykorzystują niedoskonałości naszych zmysłów? Czy rytm wpływa na 

poczucie czasu? Jak specjaliści od reklamy stosują w praktyce wiedzę 

o funkcjonowaniu umysłu? Natomiast podczas zajęć pt. „Muzyka” uczestnicy 

wspólnie muzykowali, poznali różne instrumenty oraz zwrócili także uwagę  

na ludzkie zmysły związane z dźwiękiem - mowę i słuch.  

Każdy uczestnik otrzymał broszurę zawierającą informację w przystępnej dla 

dzieci formie na temat problemu alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień,  

w tym od Internetu; informację na temat instytucji pomocowych na terenie 

gminy Pułtusk; opis tematów Pokazów Naukowych prowadzonych przez MCKiS 

przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik; zadania do samodzielnego 

wykonania: łamigłówki, rebusy, krzyżówki, kolorowanki oraz podziękowanie  

za udział w projekcie. 

 

 „Nieśmiertelny duch narodu”. Współczesna adaptacja Misterium Narodowego  

z 1933 roku – dofinansowany ze środków finansowych Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu „Koalicje dla 

Niepodległej”.  

W ramach projektu odbyło się widowisko „Nieśmiertelny Duch Narodu”  

– misterium oparte na grze słów, obrazów i muzyki, silnie oddziaływujące  

na widza. Uroczysta premiera widowiska odbyła się 11 listopada.  Przez następne 

dwa dni misterium ponownie było wystawiane dla społeczności lokalnej, w tym 

również uczniów.  Nieodzownym elementem był programu teatralny, którego 

celem było zapoznanie publiczności z lokalną historią odnoszącą się do tradycji 

teatru amatorskiego oraz wydarzeń historycznych w drodze do wolności. Przed 

spektaklem każdorazowo zostało powiedziane słowo wstępne, odnoszące się  

do idei spektaklu oraz historii Polski. 
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18.4.3. FINANSE  
 

 

 2019 r. 

Dotacje z budżetu gminy, w tym: 1.283.000 zł 
- działalność 843.000  zł 
- imprezy miejskie 439.700 zł 
Wpływy własne ze sprzedaży usług w kinie „Narew”* 267.833 zł 
Pozostałe wpływy własne 62.627 zł 
Dotacje na realizację projektów 66.351 zł 
Inne wpływy 61.731 zł 

 
* Z tej pozycji odliczane są koszty dla dystrybutorów za wynajem kopii filmowych, 

ZAiKS, PISF, SFP razem 53,6 % oraz licencje programów w kasie kina, druk biletów, 

okresowa wymiana lamp w projektorach, energia elektryczna i energia cieplna  

których nie pokrywa dotacja z budżetu gminy. 

 

18.5. ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE 

W ZAKRESIE KULTURY 
 
 
Na obszarze gminy Pułtusk działają organizację kulturalno- społeczne, które  

po rozstrzygnięciu konkursu ofert, realizują zadania publiczne w zakresie krajoznawstwa  

i wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacje zrzeszają dzieci, młodzież i dorosłych. 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje, przedstawia poniższa tabela 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota  
dotacji 

1. Pułtuski Klub Wodniaków „ Wędrowny obóz żeglarski” 29 000 zł 

2. Stowarzyszenie „Z Serca”  
w Pułtusku 

„Kolonie Lato „Z Serca”  
dla dzieci i młodzieży z 
terenu  
gminy Pułtusk”” 

11 000 zł 

 
 

Poza konkursami na realizację zadań publicznych, Gmina Pułtusk aktywnie współpracuje 

z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty podczas organizacji 

gminnych uroczystości patriotycznych. Współpraca z grupą pozwala na uświetnienie 

uroczystości asystą honorową i przebieg zgodny z ceremoniałem wojskowym. 

Święta Narodowe i Dni Pamięci organizowane są również z pomocą I Liceum 

Ogólnokształcącego CN-B FENIKS im. 13 Pułku Piechoty,  młodzieży z klas mundurowych 
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Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego oraz Pułtuskiego Pododdziału 

Jednostki Strzeleckiej 1313.  

 
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku działa Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

na działalność której z budżetu Gminy Pułtusk przekazano 43 835,24 zł (dla porównania 

w 2018 r. - 41 429,49 zł) z przeznaczeniem na szkolenia młodzieży w zakresie gry na 

instrumentach muzycznych, wyposażenia członków orkiestry w instrumenty muzyczne 

oraz konserwację tych instrumentów i udział orkiestry w: 

 

 

•   Ogólnopolskim Zlocie Orkiestr Dętych w Licheniu, 

• Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych  

      w Ciechanowie, 

 Gminnym Dniu Strażaka, 

 uroczystościach z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 Dniach Patrona Miasta św. Mateusza, 

 Wiankach. 

 

19. TURYSTYKA 
 

 
Gmina Pułtusk położona jest na szlaku 

prowadzącym do Jezior Mazurskich.  

Na Mazury prowadzi jeszcze jedna droga – 

naturalny szlak wodny – rzeka Narew. Dzięki 

rozwidleniom Narwi okalającym najstarszą 

część miasta – rynek z zamkiem i przyległymi 

kamieniczkami, miasto nazywane jest często 

Wenecją Mazowsza. Zresztą podobnie, jak w Wenecji, również tu można wybrać się na 

przejażdżkę gondolą.  

Na terenie gminy Pułtusk znajdują się liczne parki, lasy oraz zabytki architektoniczne, 

które budują atrakcyjność turystyczną gminy.  

 

Najbardziej rozpoznawalnymi symbolami Pułtuska są: 

 

 najdłuższy w Europie brukowany rynek (ok. 400 m długości),  

 perła architektury – kolegiata pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie  

z połowy XV w. – z renesansowym sklepieniem zwanym pułtuskim oraz unikatową 

polichromią, w 2018 r. wpisana na listę pomników historii, 
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 zamek – dawna rezydencja biskupów płockich, obecnie  Dom Polonii, którego 

historia sięga XV w., 

 kaplica pw. św. Marii Magdaleny, 

 gotycko-renesansowa wieża ratuszowa 

(obecnie Muzeum Regionalne), w dolnych 

partiach z XV w., przebudowywana                  

w XVI i XVII w., 

 kamieniczki z XVIII – XIX w. (m.in.: kamienica, 

w której na kilka dni zatrzymał się Napoleon, 

dom, w którym mieszkał Wiktor Gomulicki, autor „Wspomnień niebieskiego 

mundurka” oraz kamienica, w której urodził się Krzysztof Klenczon – legenda 

polskiego bigbitu i rocka),  

 dzwonnica kolegiaty wzniesiona w 1507 r., klasycystyczna, na rzucie kwadratu, 

czterokondygnacyjna, 

 kościół św. Krzyża z XVI w. późnogotycki, z elementami barokowo-

klasycystycznymi, 

 dawny kościół Najświętszej Panny Marii, 

później poewangelicki, od 1986 r. siedziba 

pułtuskiego oddziału Archiwum 

Państwowego w Warszawie, 

 kościół św. Józefa, poreformacki, pochodzi 

z I poł. XVII w.  

 kościół śś. Piotra i Pawła – kościół 

pojezuicki, pobenedyktyński, 

 Meteoryt Pułtusk – w 1868 r. w okolicach 

Pułtuska spadł deszcz meteorytów, jego fragmenty znajdują się w muzeach  

na całym świecie, również w Muzeum Regionalnym w Pułtusku.  

 
Rok 2019 to kolejny etap rozwoju plaży nad 

rzeką Narew. Kąpielisko wyznaczone jest 

bojkami, strzeżone przez ratowników w okresie 

wakacji w godz. 10.00 - 20.00. 

Infrastruktura plaży miejskiej: 
 

 wyznaczone, bezpieczne do zabaw 

wodnych, miejsce dla młodszych 

dzieci, 

 zjeżdżalnia, 

 leżaki i parasole plażowe, 

 duży leżak reklamowy, 

 boisko do siatkówki plażowej, 
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 przebieralnia, 

 pomost, 

 punkt gastronomiczny. 

 
W sezonie letnim na plaży organizowane były różnorodne wydarzenia, zarówno  

dla najmłodszych, jak i starszych mieszkańców gminy, m.in.: turnieje sportowe, gry 

zabawy i animacje dla dzieci, wydarzenia przyciągające tłumy mieszkańców i turystów 

takie jak: powitanie lata, festiwal kolorów, festiwal baniek mydlanych.  

W 2019 r. na plaży oraz w alejkach i parkach eksponowana była wystawa 

„Pułtusk…NATURALNIE!”, która prezentowała walory przyrodnicze Gminy Pułtusk.  

Wystawą, która cieszyła się dużym zainteresowaniem jest również „Spacerkiem  

po Pułtusku”. Przy głównej ulicy Pułtuska – 3 Maja turyści mają okazję zobaczyć jak 

Pułtusk zmienił się na przestrzeni pół wieku. Wystawa ukazuje te same miejsca w dwóch 

odsłonach. 

Urząd Miejski w Pułtusku prowadzi wiele działań promocyjnych opierających się  

o flagowe produkty turystyczne miasta.  

 

Główną działalnością w zakresie turystyki w roku 2019 zajmowali się pracownicy Punktu 

Informacji Turystycznej prowadzonego od maja 2019 r. przez  Muzeum Regionalne  

w Pułtusku.  

 

Urząd Miejski prowadzi ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, 

niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy Pułtusk.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wpisanych w niej było 8 obiektów.  
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20. SPORT 
 

 

20.1. DZIAŁALNOŚĆ MOSiR – ROZWÓJ BAZY 

SPORTOWEJ 
   

 

Działalność MOSiR w Pułtusku w 2019 r.  miała na celu 

stworzenie mieszkańcom miasta i gminy dogodnych 

warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

rywalizacji i współzawodnictwa w ulubionych 

dyscyplinach sportowych, promocji zdrowego stylu 

życia. 

 

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku w 2019 r. 

należało:  

 

 udostępnianie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych na potrzeby 

kultury, sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, 

stowarzyszeń i instytucji, w tym w szczególności na potrzeby sportu dzieci  

i młodzieży; 

 organizowanie imprez własnych i zleconych propagujących zdrowy styl życia; 

 organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, 

inicjowanie imprez rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta i gminy; 

 promowanie walorów turystycznych gminy. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w roku 2019 następujące zakupy i zadania 

inwestycyjne, które miały wpływ na rozwój bazy sportowej:  

 przygotowanie i urządzanie kortów do tenisa – zakup, dosypywanie mączki 

ceglanej, zagęszczanie, 

 budowa linii kablowej oświetlenia boiska treningowego wraz z masztami 

oświetleniowymi na terenie stadionu miejskiego na boiskach bocznych – koszt 

144 250 zł, 

 urządzenie i prowadzenie sztucznego lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 

w Pułtusk, ul. New Britain 1, 

 prace na boiskach piłkarskich – pielęgnacja i utrzymanie trawy na boiskach przez 

cały sezon piłkarski (od marca do grudnia) oraz wykonano piaskowanie  boisk - 

zakupiono i wysiano 70 t piasku, 

 zakup kosiarki Kubota G23 –II – koszt 63 345 zł, 
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 wymiana złóż filtracyjnych wraz z aparaturą do uzdatniania wody – koszt 

71 597,07 zł, 

 modernizacja zjeżdżalni na pływalni – koszt 12 930, 67 zł, 

 odnowienie elewacji budynku siłowni wraz z wykonaniem napisu 

„SIŁOWNIA". 

 

20.2. ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI 
 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku zarządza i administruje następującymi 

obiektami sportowo-rekreacyjnymi: 
 

Stadion Miejski, ul. Sportowa 2A:  
 

 płyta główna boiska 

 dwa boiska treningowe do piłki nożnej 

 dwa korty tenisowe o nawierzchni 

ceglanej 

 boisko asfaltowe do piłki koszykowej 

 bieżnia lekkoatletyczna 400 m 

o nawierzchni żużlowej 

 skatepark dla dzieci i młodzieży 

 

 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mając w zarządzie stadion miejski jest zobowiązany 

do wykonywania niezbędnych zabiegów  pielęgnacyjnych murawy boisk, które 

wymagają regularnego koszenia, nawadniania, nawożenia, wertykulacji, czesania, 

piaskowania i siewu traw, a także każdorazowo przygotowania obiektu  

do przeprowadzenia imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych.  

Na kortach tenisowych wykonywana jest ich regularna regeneracja.  

Stadion miejski jest gospodarzem meczów odbywających się w ramach rozgrywek 

mistrzowskich prowadzonych przez Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej i Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.  

 

Boisko, skatepark i kort tenisowy 

 

Stadion miejski – czynny był codziennie w godz. 8:00 - 21:00. 

Treningi piłkarskie prowadzili trenerzy zatrudnieni w MOSiR w godzinach porannych  

lub  popołudniowych. 

Skatepark – jest placem ogólnodostępnym, czynnym codziennie do zmroku. 
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Kort tenisowy – czynny codziennie w godz. 9:00 – 21:00, w okresie 15.04.2019 r.  

- 31.10.2019 r. 

 

Pływalnia MOSiR 

Czynna była od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00 i w każdą niedzielę 

 od 8:00  do 22:00. Infrastruktura pływalni: 

 niecka sportowa  

 brodzik  

 niecka rekreacyjna ze zjeżdżalnią  

 rwąca rzeka, bicze wodne i gejzery 

 jacuzzi, sauna 

 

Z Pływalni regularnie korzystały szkoły 

podstawowe i przedszkola z terenu miasta 

i gminy Pułtusk oraz Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy.  

 

 Ponadto korzystają szkoły z poza 
gminy: 

 z Makowa Mazowieckiego, 

 z Bud Siennickich,  

 z Nasielska,  

 z Przewodowa,  

 ze Skaszewa,  

 z Gzów.  

 Klub pływacki Posejdon,  

 Klub sportowy Lider Zakroczym, 

 grupa seniorów z Makowa Mazowieckiego.  

Na pływalni działa dziewięć szkółek nauki pływania. Ponadto jest prowadzony 

AQUAAEROBIC. 

 

W 2019 r. realizowano dwa projekty: 

 „zdrowy kręgosłup”  

 „zdrowie smakuje lepiej, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci w powiecie 

makowskim”   
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Kąpielisko Miejskie nad rzeką Narew w Pułtusku 

W okresie letnim czynne było od 22 czerwca do 1 września 2019 r. w godz. 11:00 – 19:00. 

Organizatorem kąpieliska w Pułtusku jest corocznie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Pułtusku. Kąpielisko zostało zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 

sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

Bezpieczeństwa  kąpiących się strzegło 3 ratowników Pułtuskiego Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Posiadali oni do dyspozycji łódź motorową  

i wiosłową do patrolowania z wody, a na lądzie wieżyczkę, koła ratunkowe i rzutki z liną. 

Wyposażeni byli również w apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną zgodnie  

z ww. rozporządzeniem oraz telefon komórkowy. Kąpielisko miejskie czyli miejsce 

wyznaczone do kąpieli zostało odebrane przez SANEPID i Pułtuski WOPR bez zastrzeżeń. 

 

20.3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE 

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU       
 

Na obszarze gminy Pułtusk działa wiele organizacji sportowych, które po rozstrzygnięciu 

konkursu ofert, realizują zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu. Organizacje zrzeszają dzieci, młodzież i dorosłych. Wykaz organizacji, które 

otrzymały w 2019 r. dotacje, przedstawia poniższa tabela. 

 
Dotacje przyznane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 

dotacji 

1. Klub Sportowy SEMIRAMIDA „Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe w sportach walki” 

10 000 zł 

2. Miejski Klub Sportowy NAREW „Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe w podnoszeniu 
ciężarów” 

15 500 zł 

3. Młodzieżowy Klub Sportowy „Rozwój lekkiej atletyki poprzez 
Czwartki lekkoatletyczne,  
zawody i zajęcia sportowe dla 
uczniów” 

19 000 zł 

4. Uczniowski Klub Sportowy ZRYW  
przy Zespole Szkół Zawodowych  
im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku 

„Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe w piłce siatkowej  
dziewcząt i chłopców” 

9 000 zł 

5. Młodzieżowy Klub Sportów Walki  
KAN Pułtusk 

„Zadanie 7 - Szkolenie  
i współzawodnictwo sportowe  
w sportach walki” 

7 500 zł 

6. Uczniowski Klub Sportowy  
„Posejdon” 

„Szkolenie i współzawodnictwo 
sportowe w pływaniu” 

19 000 zł 
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W 2019 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono 

dofinasowania niżej wymienionym podmiotom: 

Miejski Klub Sportowy NAREW 

Nazwa wydatku Kwota 

Prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów  19 800 zł 

Pokaz podnoszenia ciężarów podczas Dni Patrona Pułtuska  
św. Mateusza 

1 000 zł 

OGÓŁEM: 20 800 zł 

Sekcja Szachowa MLKS Nadnarwianka 

Nazwa wydatku Kwota 

Zajęcia szachowe dla dzieci (marzec – czerwiec 2019 r., 
październik – grudzień 2019 r.) 

12 000 zł 

Młodzieżowy Klub Sportowy 

Nazwa wydatku Kwota 

Sfinansowanie startów zawodników Miejskiego Klubu 
Sportowego w zawodach (wiosna/lato/jesień 2019 r.) 

17 000 zł 

Bieg Tropem Wilczym 216 zł 

OGÓŁEM: 17 216 zł 

Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 

Nazwa wydatku Kwota 

Turniej Piłki Nożnej A. Malarza (styczeń – luty 2019 r.) 3 000 zł 

Pułtuski Klub Wodniaków 

Nazwa wydatku Kwota 

Regaty kajakowe z okazji Dnia Patrona Pułtuska św. Mateusza 1 000 zł 

Polski Związek Wędkarski – Koło nr 1 w Pułtusku 

Nazwa wydatku Kwota 

Zawody wędkarskie (1 maja 2019 r.; Dni Patrona Pułtuska  
Św. Mateusza) 

2 000 zł 

Stowarzyszenie Pultovia 

Nazwa wydatku Kwota 

Dofinasowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Pułtuski Festiwal 
Biegów 

5 000 zł 
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20.4. RADA SPORTU    
 
Burmistrz Miasta Pułtusk zarządzeniem nr 15/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. powołał 

Pułtuską Radę Sportu. Do jej kompetencji należy m.in. opiniowanie zadań z zakresu 

kultury fizycznej i sportu, współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych  

na terenie gminy Pułtusk, współpraca z gminnymi szkołami w zakresie kultury fizycznej  

i sportu.  

 

Na podstawie §5 uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr VIII/30/2011 z dnia 31 stycznia 

2011 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Burmistrz Miasta Pułtusk  

po zaopiniowaniu przez Pułtuską Radę Sportu przyznaje stypendia sportowe na okres 

styczeń – grudzień.  

 

W 2019 r. stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymało 29 sportowców, a budżet 

przeznaczony na stypendia wyniósł 120 000 zł.  (w 2018 r. – stypendia otrzymało  

35 zawodników, na łączną kwotę 110 000 zł). Sportowcy z terenu gminy Pułtusk 

wyróżniają się w następujących dyscyplinach:  
 

 podnoszenie ciężarów,  

 lekkoatletyka,  

 taekwon-do,  

 pływanie,  

 piłka nożna,  

 szachy,  

 kickboxing.  

 

20.5. WYDARZENIA, IMPREZY I AKCJE SPORTOWE  
 

Na trzech boiskach, w tym dwóch treningowych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Pułtusku trenowało 18 drużyn piłkarskich, około 300 zawodników i zawodniczek. 

 

Na płycie głównej odbywały się ligowe rozgrywki piłkarskie w rundzie wiosna-jesień,  

w których uczestniczyły pułtuskie kluby:  

 MLKS „Nadnarwianka” na szczeblu Ligi Okręgowej seniorów a od rundy jesiennej 

2019/2020 (po awansie) IV ligi,  

 Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk ligi wojewódzkiej i okręgowej chłopców w kat.: 

Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy, 

 FUKS BRIX Pułtusk - dziewcząt grających w IV Mazowieckiej Lidze Kobiet,  

a od rundy jesiennej 2019/2020 (po awansie) w III lidze.  
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Ponadto gościnnie rozgrywali mecze wiosną zawodnicy piłki nożnej KS Pniewo w lidze 

klasy B oraz jesienią GKS Pokrzywnica w lidze klasy okręgowej.  

 

Ogółem rozegrano (wiosna – jesień)   85 meczy ligowych plus sparingi. Rozgrywano 

również trzy turnieje ligowe i dwa turnieje finałowe o Mistrzostwo COOZPN w roczniku 

2011 – Żaków. Drużyna osiągnęła wicemistrzostwo a drużyna w roczniku 2009 

mistrzostwo okręgu!  

 

W dniach 5-7 lipca 2019 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie 

zorganizował turniej kwalifikacyjny do finału XVII Mistrzostw Polski Służby Więziennej  

w piłce nożnej.  

 

W dniu 25.09.2019 r. na naszym stadionie przeprowadzono z inicjatyw Polskiego 

Związku Piłki Nożnej bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów, nauczycieli, 

wychowawców i wszystkich chętnych w ramach MOBILNEJ AKADEMII MŁODYCH 

ORŁÓW. 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWO – REKREACYJNE  
W 2019 ROKU 

 
Lp. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE KRÓTKI  OPIS LICZBA 

OSÓB 

1. 1

. 

Turniej Piłki 
Nożnej w kat. 
OPEN. Zawody z 
okazji finału 
WOŚP           
  „O Tort 
OWSIAKOWY ” 

13.01.2019 r. PSP Nr 1 W turnieju grali chętni w kat. 
OPEN. Wpisowe od  drużyn 
było przekazane na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. 
 

120 

2. 2

. 

XIV edycja 
Pułtuskiej 
Amatorskiej  
Ligi Siatkówki 

11.2018 r. -  
04.2019 r.   

PSP Nr 1 Mecze odbywały  się 
w niedziele.  
W lidze grały drużyny z 
terenu gminy i powiatu 
pułtuskiego oraz okolicznych 
miast. 

 
50 

3. 3

. 

XVIII edycja 
Miejsko - 
Powiatowej 
Halowej 
 Ligi Piłki Nożnej 

10.2018 r.-  
04. 2019 r. 

PSP Nr 1 Mecze odbywały się w soboty 
i niedziele. Liga w kat. OPEN 
odbywała  się cyklicznie co 
roku, zgodnie z regulaminem. 
 
 

50 

4. 4

. 

XIX edycja GRAND 
PRIX w tenisie 
stołowym 

25.10.2018 r.  
- 31.03.2019 r. 

PSP Nr 3 W zawodach uczestniczyły 
dzieci, młodzież i dorośli 
w różnych kategoriach 
wiekowych z terenu miasta 
i gminy Pułtusk, zgodnie 
z regulaminem. 
 

40 
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5. 5

. 

Akcja „Zima w 
mieście" -  
ferie 2019 - cykl  
imprez 
rekreacyjno-
sportowych  
dla dzieci, 
młodzieży  
i dorosłych. 

28.01 – 10.02. 
 2019 r. 

PSP Nr 1 
PSP Nr 2 
PSP Nr 3 
PSP Nr 4 
Pływalnia 

W turniejach udział brały 
dzieci i młodzież z terenu 
miasta i gminy. Na okres ferii 
jest opracowany szczegółowy 
program. 
Na Pływalni atrakcją był 
wodny tor przeszkód. 
 
 

200 

6. 6

. 

Halowe Turnieje 
Piłki Nożnej 40 – 
latków  

jesień-zima 
 2018/2019 

PSP Nr 1 W turniejach uczestniczyły 
drużyny z miasta i gminy 
Pułtusk, zgodnie 
z regulaminem. 
 

40 

7. 7

. 

Halowe Turnieje 
Piłki Nożnej 
Sołectw  

27.01.2019 
  3.02.2019 
10.02.2019 

PSP Nr 1 W turniejach startowały 
reprezentacje sołectw 
z gminy Pułtusk, zgodnie 
z regulaminem. 
 
 

160 

8. 8

. 

Samorządowe 
Mistrzostwa 
Pułtuska w 
Tenisie Stołowym 
(kobiet i 
mężczyzn) 

10.03.2019 PSP Nr 4 W zawodach uczestniczyli  
radni, sołtysi i pracownicy 
jednostek samorządowych 
z terenu miasta i gminy 
Pułtusk, zgodnie z 
regulaminem. 
 

40 

9. 9

. 

Ogólnopolski 
Turniej Piłki 
Halowej im. 
Arkadiusza 
Malarza  

02-03.2019 r. ZS Nr 2 W turnieju uczestniczyło 100 
piłkarzy w kilku kategoriach 
wiekowych. 

 

10. 9

. 

Rozgrywki 
Mazowieckich Lig 
Piłki Nożnej - 
runda wiosenna 

03-06.2019 r. Stadion 
M O S i R 

Udział brali chłopcy w kat.: 
Żak, Orlik, Młodzik, 
Trampkarz, Junior Młodszy, 
Seniorzy Liga Okręgowa oraz 
dziewczęta grające w  IV 
Mazowieckiej Lidze Kobiet. 
 

180 

11. 1

0

. 

Biegi Pamięci 
Żołnierzy 
Wyklętych  
„Tropem 
Wilczym” 

3.03.2019 r. Rynek 
w 
Pułtusku 

W biegach uczestniczyli 
dzieci, młodzież i dorośli. 
MOS i R wspierał od strony 
organizacyjnej i technicznej. 
 

80 

12. 1

1

. 

Okręgowe 
zawody pływackie 

04.2019 r. Pływalnia 
M O S i R 

Udział brały dzieci z klubów 
pływackich z kilku 
województw, zgodnie z 
regulaminem. 

200 

13. 1

2

. 

I Memoriał 
 Szachowy dla 
Przedszkolaków 

VII Mazowiecki 
Memoriał 
Szachowy im. 
Zbigniewa 
Tyszkiewicza  

07-08.04. 
2019 r. 

PSP Nr 4 
 
 
 
 
Dom 
Polonii  
w 
Pułtusku  
 
 

W Turniejach brało udział 
ponad 130 szachistów,  
w różnych kategoriach 
wiekowych. 
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14. 1

2

. 

Rajdy Dla Frajdy z 
cyklu 
ogólnopolskich 
rajdów  
rowerowych 

14.04.2019 r. Szosami 
wokół 
Pułtuska 

Rajd miał charakter 
sportowo-rekreacyjny i 
rozgrywany był na terenie 
Mazowsza. Udział brali 
cykliści amatorzy z całej 
Polski. 
 

150 

15. 1

3

. 

Indywidualne 
biegi przełajowe  
pod patronatem  
Ireny Szewińskiej 

04.2019 r. Rynek 
w 
Pułtusku 

Udział brały dzieci i młodzież 
szkół z wielu ościennych 
powiatów. MOS i R wspierał 
od strony organizacyjnej 
i technicznej. 
 

300 

16. 1

4

. 

Rejonowe 
sztafetowe biegi 
przełajowe 

04.2019 r. Stadion 
M O S i R 

Udział brały dzieci i młodzież 
szkół podstawowych 
i ponadgimnazjalnych.  
 

100 

17. 1

5

. 

Imprezy 
rekreacyjno - 
sportowe  
dla mieszkańców 
miasta z okazji 
Święta Konstytucji 
3 Maja - turnieje 
piłkarskie, tenisa 
ziemnego i inne 

1- 3.05. 
2019 r.  

Stadion 
M O S i R 

Szereg imprez sportowych 
organizowanych  
dla różnych kategorii 
wiekowych, zgodnie  
z regulaminami. 
 
 

200 

18. 1

9

. 

Mistrzostwa 
Pułtuska w 
Strzelectwie  

01.05.2019 r. Strzelnica 
MLKS 
„Nadnarw
ianka” 
Pułtusk 

W drużynowych zawodach 
strzeleckich brało udział kilka 
drużyn. Rywalizowano 
również w klasyfikacji 
indywidualnej.   

 

19. 1

6

. 

XIII Rodzinny Rajd  
Rowerowy   
po terenie Ziemi 
Pułtuskiej 
 /z 
przewodnikiem/ 

28.04.2019 Szlaki 
rowerowe 

Udział brali chętni z własnymi 
rowerami, zgodnie 
z regulaminem. 
 
 

25 

20. 1

7

. 

Grand Prix Lata w 
Tenisie  
Ziemnym w singlu 
i deblu 

od maja 
do września 

Korty 
M O S i R 

Różne kategorie wiekowe, 
zgodnie  
z regulaminem. 
 

30 

21. 1

8

. 

Olimpiada 
Sportowa 
Pułtuskich 
Przedszkolaków 

5.06.2019 Stadion 
M O S i R 

Impreza przygotowywana 
przez pułtuskie przedszkola, 
przeprowadzana przez 
pracowników MOS i R, 
zgodnie z regulaminem. 
 

200 

22. 1

9

. 

Festyn  sportowy 
z okazji Dnia 
Dziecka na 
Pływalni  

1-2.06.2019 Pływalnia 
M O S i R 

Udział brały dzieci z 
przedszkoli i szkół 
podstawowych, zgodnie 
z regulaminem. 
 

30 

23. 2

0

. 

XIX 
Międzypowiatowy  
Mityng 
Lekkoatletyczny 
dla Osób 
Niepełnosprawny
ch 

czerwiec Stadion 
M O S i R 

Udział brały dzieci, młodzież 
i dorośli z Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych i Domów 
Pomocy Społecznej 
województwa 
mazowieckiego. MOSiR 
wspiera od strony 
organizacyjnej i technicznej. 
 

180 
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24. 2

1

. 

„Wianki" 
 współudział w  
imprezach 
rekreacyjnych 

23.06.2019 Przystań 
ul. Solna 

MOS i R przeprowadził blok 
konkurencji sportowo – 
zabawowych dla dzieci 
i młodzieży. 
 

30 

25. 2

2

. 

Akcja „Lato w 
mieście 2019" – 
plaża - karaoke, 
zajęcia  
rekreacyjne z 
dziećmi, Turnieje  
w siatkówkę 
plażową, 
Holi - święto 
kolorów, 
Festiwal baniek 
mydlanych 

lipiec  
- sierpień 

Plaża 
miejska 

Udział brały dzieci, młodzież 
i dorośli, zgodnie  
z odrębnymi regulaminami. 
W turniejach udział brały pary 
siatkarskie wyłonione przez 
organizatora. 
 
 
 

800 

26. 2

3

. 

Akcja „Lato w 
mieście 2019”  
- cykl imprez 
rekreacyjno-
sportowych  
dla dzieci, 
młodzieży i 
dorosłych 

lipiec - sierpień Boisko 
na Skarpie 
i Stadionie 
Pływalnia 

Udział brały dzieci, młodzież 
i dorośli, zgodnie  
z odrębnymi regulaminami. 
 
 
 

200 

27. 2

4

. 

Rozgrywki 
Mazowieckich Lig 
Piłki Nożnej – 
runda jesienna 

sierpień - 
   listopad 

Stadion 
M O S i R 

Udział brali chłopcy 
i dziewczęta w kat.: Żak, 
 Orlik, Młodzik, Trampkarz, 
Junior Młodszy  
 i Seniorzy Ligi IV i III 
Mazowieckiej Ligi Kobiet. 
 

180 

28. 2

5

. 

Dożynkowy 
Turniej Sołectw  
Gminy Pułtusk.   
Indywidualne  
Mistrzostwa 
Gminy Pułtusk w 
wyciskaniu 
odważnika  

wrzesień Sołectwo  
w gminie 
Pułtusk 

1.Udział brali mieszkańcy 
sołectw gminy Pułtusk , 
zgodnie z regulaminem.   
2.Udział brali chętni 
mężczyźni z gminy Pułtusk, 
zgodnie z regulaminem.   
 

40 

29. 2

6

. 

XIV Rodzinny Rajd  
Rowerowy   
po terenie Ziemi 
Pułtuskiej 
 /z 
przewodnikiem/ 

12.09.2019 Szlaki 
rowerowe 

Udział brali chętni z własnymi 
rowerami, zgodnie z 
regulaminem. Z okazji  
100-lecia PKOL 
 
 

12 

30. 2

7

. 

VI Pułtuski Bieg 
Mateuszowy  

21.09.2019 r. Pułtusk 
Rynek 

Udział brali chętni z Polski 
z sąsiednich państw 
 oraz z terenu miasta i gminy. 
Jest opracowany szczegółowy 
regulamin. 
 

90 

31. 2

8

. 

Cykl imprez 
sportowych z 
okazji XXII  Dni 
Patrona: 
- biegi 
indywidualne i 
sztafetowe, 
- turnieje tenisa 
ziemnego, 
- zawody 
deskorolkowe 

wrzesień Stadion 
M O S i R 
Skate  
Park 

Imprezy sportowo - 
rekreacyjne z okazji Dni 
Patrona Pułtuska św. 
Mateusza według 
oddzielnych regulaminów. 
 
 
 

500 
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32. 2

9

. 

Imprezy 
rekreacyjno-
sportowe z okazji 
Święta 
Niepodległości - 
turniej tenisa 
stołowego, 
turnieje piłki 
nożnej, siatkówki i 
inne 

11.11.2019 r.  PSP Nr 1 
PSP Nr 2 
PSP Nr 4 

W turniejach uczestniczyli 
dzieci, młodzież 
i dorośli, zgodnie 
z regulaminami.   
 
 
 

200 

33. 3

0

. 

Mikołajkowe 
Zawody Pływackie 

7.12.2019 r.  Pływalnia Impreza cykliczna, udział 
brały dziewczęta 
 i chłopcy ze szkół 
podstawowych. 
 

 
 

70 
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21. POMOC SPOŁECZNA 
 
 

Pomoc społeczna w gminie  Pułtusk jest instytucją polityki 

społecznej, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny 

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. 

 

 

21.1. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   
 

Kluczową instytucją przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu na terenie gminy 

Pułtusk jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Celem działalności jest 

organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu 

pomocy społecznej, w szczególności poprzez 

doprowadzenie do życiowego 

usamodzielnienia potrzebujących osób 

i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem.  

Do zadań pomocy społecznej należy 

przyznawanie i wypłacanie świadczeń, 

prowadzenie pracy socjalnej, rozwój 

i prowadzenie niezbędnej infrastruktury 

socjalnej czy nowych form pomocy.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pułtusku działa w obiekcie przy ul. 13 

Pułku Piechoty 1 , natomiast Dzienny Dom 

„Senior- WIGOR” Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej przy ul. Zaułek 1.  
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21.1.1. SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 

INSTRUMENTY  
 
 

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie 

zaspokoić wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków 

na utrzymanie dzieci. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosi 1590 

rodzin.  

W celu płynnego wykonywania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system 

funduszu alimentacyjnego. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego to ponad 168 rodziny z gminy Pułtusk.   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Rodzina 500+”. 

Ze świadczenia wychowawczego w gminie Pułtusk korzysta ponad 3114 rodzin,  

a świadczenia wychowawcze wypłacane są 4590 dzieciom. Wśród rodzin pobierających 

świadczenia wychowawcze dominują rodziny wychowujące jedno lub dwoje dzieci. 

Rodziny wielodzietne, czyli z przynajmniej trojgiem dzieci stanowią ok. 10 % populacji.  

Dodatkowo 3150 uczniów rozpoczynających rok szkolny otrzymywało jednorazowe 

wsparcie w ramach programu „Dobry Start”.   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej, osoby ubogie i osoby podwyższonego ryzyka. System pomocy społecznej  

w gminie Pułtusk obejmuje wsparciem niespełna 4% ogółu mieszkańców gminy.  

Dodatki mieszkaniowe, czyli świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom  

w trudnej sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu do wydatków ponoszonych  

w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Z pomocy skorzystało  

550 gospodarstw domowych, na kwotę 1.100 312,97 zł.  

Dodatek energetyczny - skorzystało 17 gospodarstw domowych na łączną kwotę 

1.245,28 zł. 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023 to 

wsparcie najuboższych mieszkańców. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia 

potrzebującym gorący posiłek. W ramach programu z dożywiania korzysta ok. 939 osób 

(358 dzieci) i wydawane jest  56.122  tys. posiłków.  

 

21.1.2. AKTYWNA POLITYKA SPOŁECZNA   
 

„Nasze wsparcie – Twój sukces”  

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz szans 

na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach 

projektu partnerskiego osoby uczestniczyły  w ścieżce reintegracji osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo,  w ścieżce dorosłości dla osób do 30 roku życia, w ścieżce 
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reintegracji dla osób w wieku 50+. Wszyscy odbiorcy projektu w trakcie jego realizacji 

skorzystali z doradztwa zawodowego w związku z koniecznością diagnozy sytuacji 

problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb w celu stworzenia indywidualnej 

ścieżki reintegracji. Uczestnicy ścieżki reintegracji osób bezrobotnych i biernych 

zawodowo skorzystali z treningu kompetencji społecznych, treningu pracy, treningu 

kompetencji życiowych. Uczestnicy zakwalifikowani do ścieżki dorosłości dla osób do 30 

roku życia skorzystali z treningu dorosłości i szkolenia komputerowego. Odbiorcy 

zakwalifikowani do ścieżki reintegracji osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz 

ścieżki dorosłości dla osób do 30 roku życia odbyli kurs prawa jazdy kat. B, staże 

zawodowe oraz kursy zawodowe. Osoby zakwalifikowane do ścieżki reintegracji dla osób 

w wieku 50+ skorzystały z treningu pamięci, indywidualnego wsparcia doradczego 

i ćwiczeń psychoruchowych oraz warsztatów nowoczesnej technologii.  

 

 

21.1.3. USŁUGI WSPARCIA EKONOMI SPOŁECZNEJ 

- UMIEJĘTNOŚĆ ROZUMIENIA MISJI SPOŁECZNEJ 

 
 

Celem Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy jest realizowanie działań z zakresu 

reintegracji społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

lub już wykluczonych społecznie. Głównymi beneficjentami są osoby długotrwale 

bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.  W 2019 r. 26 osoby  

z gminy Pułtusk skorzystały z tej formy wsparcia.  

 

 

21.1.4. INSTRUMENTY I ZASOBY LOKALNEJ POLITYKI 

SENIORALNEJ  
 

Gmina Pułtusk dysponuje licznymi instrumentami wyrównującymi szanse osób starszych 

na zdrowe i godne życie oraz wspomagającymi zaspokajanie potrzeb przez osoby 

starsze.  

W gminie Pułtusk realizowane jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osób starszych i niesamodzielnych  

z uwzględnieniem stanu zdrowia i zdolności psychofizycznych. Usługami opiekuńczymi 

objętych jest ponad 40 osób z gminy Pułtusk.   
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Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 

osób powyżej 60 roku życia, osób nieaktywnych zawodowo, które w wyniku choroby, 

podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie 

sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie, wymagają częściowej opieki  

i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Dom jest koedukacyjny, przeznaczony 

dla 30 mieszkańców gminy Pułtusk (skorzystało 31 

osób).  

Celem Dziennego Domu „Senior – WIGOR” 

prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pułtusku jest zapewnienie wsparcia 

Seniorom oraz kompensowanie skutków 

samotności i niepełnosprawności. Swoim 

działaniem Dom dąży do przeciwdziałania izolacji 

i marginalizacji osób starszych, utrzymania dobrej 

formy fizycznej, psychicznej, psychofizycznej 

i intelektualnej Seniorów, rozwijania umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

rozwijania potencjału uczestników  Dziennego Domu. 

 

Dom świadczy usługi w zakresie:  

 

 oferty prozdrowotnej  

 organizacja zajęć fizjoterapeutycznych i kinezyterapii 

 organizacja wykładów i pogadanek 

 zapewnienie pomocy psychologicznej 

 oferty edukacyjnej  

 organizacja wykładów i pogadanek 

 organizacja zajęć klubowych 

 oferty kulturalnej  

 organizacja wyjść kulturalnych 

 oferty rekreacyjnej  

 organizacja terapii zajęciowej  

 organizowanie spacerów i wycieczek 

 organizowanie spotkań integracyjnych 

 organizacja wspólnych zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach wymiany 

międzypokoleniowej 

 oferty socjalnej 

 zapewnienie jednego ciepłego posiłku 

 pomoc w formie pracy socjalnej 

 transport uczestników 
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 W gminie Pułtusk przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej działa Grupa 

Samopomocowa „Klub Srebrnego Wieku”  

licząca ponad 180 członków.  Celem grupy jest 

przede wszystkim kształtowanie właściwych 

postaw społecznych oraz przełamanie izolacji 

społecznej osób starszych, samotnych  

i niepełnosprawnych. 

 

 

21.1.5. USŁUGI W ZAKRESIE POLITYKI PRORODZINNEJ  
 

 

Gmina Pułtusk realizuje wielowymiarowe działania skierowane na profilaktykę oraz  

na wszechstronną pomoc dla rodzin. Polityka rodzinna określona została w Gminnym 

Programie Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2018 – 2020.  

 

Placówki Wsparcia Dziennego stanowią jedną z form wspierania rodziny, mającą na celu 

udzielanie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. W 2019 roku na terenie gminy 

Pułtusk funkcjonowała placówka wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej 

świetlica ,,Słonecznikowa Brać”, działająca przy ul. 13 Pułku Piechoty 1.  

W zajęciach świetlicowych uczestniczy ok. 35 dzieci. 

Do zadań świetlicy należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez: 

 

 zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym  

od zajęć szkolnych; 

 wdrażanie do pracy umysłowej, udzielanie pomocy w nauce, w przygotowaniu 

zadań  domowych; 

 kształtowanie właściwej postawy moralnej i właściwych cech charakteru; 

 rozwijanie i precyzowanie u wychowanków zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień; 

 naukę i rozwijanie samodzielności i samoobsługi, wpajanie nawyków 

higienicznych; 

 przygotowanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego, kształtowanie 

umiejętności korzystania z dóbr kultury; 

 prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia; 

 tworzenie grup wzajemnego odniesienia; 

 pomoc w naturze - dożywianie dzieci w formie podwieczorku; 

 organizowanie czasu wolnego od nauki w formie półkolonii letnich i zimowisk. 
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W ramach działań wspierających rodziny marginalizowane, wymagające wsparcia  

we wzmocnieniu roli rodziny w gminie Pułtusk było zapewnione  specjalistyczne 

poradnictwo dla ofiar przemocy domowej, świadczone przez  ekspertów: prawnika   

i psychologa w ramach Interdyscyplinarnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego 

dla Ofiar Przemocy Domowej.  Ofiarom przemocy udzielano porad i konsultacji 

mających na celu przerwanie przemocy poprzez kierowanie do właściwych instytucji. 

Z profesjonalnej pomocy lub wsparcia ekspertów: prawnika i psychologa skorzystało  

113 rodzin (226 osób w tych rodzinach).  

Na terenie gminy Pułtusk podejmowane są działania profilaktyczne mające na celu 

wypromowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych, odpowiednich 

postaw wobec przemocy oraz kompetencji . Prowadzone są wykłady, panele, warsztaty  

w szkołach podstawowych, organizowane są spektakle profilaktyczne.  

 

21.2. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  
 
Gmina Pułtusk corocznie ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie opieki paliatywno – hospicyjnej. 
 
 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 

dotacji 

Caritas Diecezji Płockiej „Udzielanie pomocy i wsparcia 

osobom doświadczonym chorobą 

nowotworową i ich rodzinom  

z terenu gminy Pułtusk w ramach 

funkcjonowania Hospicjum 

Stacjonarnego Caritas Diecezji  

Płockiej w Pułtusku” 

40 000 zł 

 

21.3.  PROGRAMY PROFILAKTYCZNE  

 
21.3.1. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII   

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z zakresu 

narkomanii należy do zadań samorządu gminnego.  

Zadania zrealizowane w ramach programu:  
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 zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu bez środków psychoaktywnych  

w grupach ryzyka; 

 realizacja programów edukacyjno – informacyjnych promujących zdrowy styl życia  

i ochronę zdrowia psychicznego; 

  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

 udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii. 

W ramach programu gmina Pułtusk uczestniczy w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 

oraz „Postaw na Rodzinę”. Kampanie wpisują się w strategię profilaktyki poprzesz 

dostarczanie informacji o konsekwencjach zdrowotnych i społecznych ich zażywania.    

 

21.3.2. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Program określa działania realizowane w ramach zadań władnych gminy w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina prowadzi szereg inicjatyw 

mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom alkoholizmu, adresowanych 

 do całej społeczności:  

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, zagrożonych uzależnieniem , współuzależnionych oraz 

dotkniętych przemocą w rodzinie; 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy  alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży – w trym prowadzenie zajęć sportowych,  

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczych, wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 ograniczenie dostępu do alkoholu i zmiana struktury spożycia; 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego – wsparcie Klubu Integracji Społecznej  

i Samopomocy przy MOPS; 

 działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku.  

W ramach programu gmina Pułtusk realizowała kampanie społeczne:  
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 Zachowaj Trzeźwy Umysł – propagowanie nowoczesnej profilaktyki uzależnień 

wśród dzieci i i młodzieży;  

 Postaw na Rodzinę – kampania promująca pozytywny wizerunek rodziny;  

 Stop dopalaczom; 

 Reaguj na przemoc – kampania o przemocy domowej   

 

 

21.4.  POLITYKA PRORODZINNA    

 
21.4.1.  PROGRAM „RODZINA 3+” 

W 2014 r. Gmina Pułtusk wprowadziła Program „Rodzina 3+” skierowany do rodzin 

wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie gminy Pułtusk,  

z przynajmniej trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka 

kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia.  

 

Program „Rodzina 3+” w gminie Pułtusk to:  

 

 50% zniżki na bilety do kina, na zajęcia w MCKiS,  

na opłaty za korzystanie z krytej pływalni; 

 bilety komunikacji miejskiej za złotówkę; 

 bezpłatne usługi ksero materiałów edukacyjnych w czytelniach Pułtuskiej biblioteki 

Publicznej i jej filiach; 

 20% zniżki na opłaty za korzystanie z opieki w żłobkach prowadzonych przez gminę 

Pułtusk oraz na opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie 

przekraczającym podstawę programową; 

 50% refundacji biletów miesięcznych na dojazd uczniów z terenu gminy Pułtusk 

do szkół ponadgimnazjalnych położonych w Pułtusku.   

 

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zniżek 

jest posiadanie karty „Rodzina 3+”. Liczba rodzin 

korzystających z Programu na terenie gminy Pułtusk to 

104 rodziny, natomiast liczba wydanych Kart „3+” to 

527.  
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21.4.2. OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

Od 2014 r., zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, 

gmina Pułtusk realizuje zadanie związane z jej obsługą. 

Jest to system zniżek dla rodzin liczących przynajmniej 

troje dzieci. Jej posiadacze mają możliwość korzystania 

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju. Liczba rodzin 

korzystających z Programu na terenie gminy Pułtusk to 

508 rodzin, natomiast liczba wydanych Kart Dużej 

Rodziny to 573.  

 

21.5. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 
 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie 

do edukacji, umożliwienia pokonywania barier edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.  

21.5.1. STYPENDIA SZKOLNE 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, spełniające ustawowe kryteria 

dochodowe. Wysokość stypendium przyznawana jest w zależności od dochodu 

w rodzinie.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendium 182 uczniom na kwotę 157 

907,07 zł (środki finansowe otrzymane z dotacji wojewody) oraz kwota 39 476,79 zł – 

udział środków własnych gminy. 
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21.6. PROGRAMY GMINY PUŁTUSK 
   

Gminny Program Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2018 

– 2020 

Celem programu jest tworzenie systemu wsparcia dla rodziny przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zintegrowane i spójne 

działania na rzecz dziecka i rodziny.  

Gminny program skierowany jest do wszystkich rodzin z terenu gminy Pułtusk. 

W ramach programu adresaci będą mogli skorzystać z oferty profilaktyki, edukacji, 

informacji, a także specjalistycznej pomocy zer strony psychologów, psychiatrów, 

terapeutów, pedagogów i pracowników socjalnych. Działania mają służyć przywróceniu 

lub uzyskaniu umiejętności prawidłowego wypełniania funkcji rodzicielskich u osób 

wykazujących przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.       

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie 

skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy oraz 

zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy 

w rodzinie.  Program skierowany jest do mieszkańców gminy Pułtusk, osób dotkniętych 

stypendia 
z dotacji 

wojewody
157 907,07 zł  

(80 %)

stypendia  
ze środków 

własnych Gminy 
Pułtusk

39 476,79 zł
(20 %)

Stypendia szkolne - podział wg źródła finansowania
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przemocą, osób, które stosują przemoc, świadków przemocy w rodzinie oraz służb 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020 

Celem głównym Programu jest ochrona zdrowia psychicznego i zapobieganie 

zaburzeniom psychicznym. Celami szczegółowymi jest  pomoc osobom z zaburzeniami 

psychicznymi w życiu codziennym oraz w zakresie promowania zdrowia psychicznego 

i zapobiegania zaburzeniom psychicznym: upowszechnienie wiedzy na temat ochrony 

zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia 

psychicznego, poczucie bezpieczeństwa w życiu społecznym i rodzinny rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia psychicznego. Głównymi 

adresatami przedsięwzięć i inicjatyw zmierzających do poprawy stanu zdrowia 

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym są wszyscy mieszkańcy gminy 

Pułtusk, przy uwzględnieniu grup ryzyka oraz osób z diagnozą zaburzeń psychicznych. 

Grupy ryzyka obejmują dzieci i młodzież, osoby starsze, bezrobotnych, osoby 

niepełnosprawne, osoby doznające przemocy, osoby w różnego rodzaju kryzysach 

psychicznych wywołanych nagłą zmianą sytuacji życiowej tj. śmierć bliskiej osoby, 

wypadek, rozwód, utrata pracy, obniżenia nastroju. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani 2017 – 2020 

 

Program zakłada, że realizacja ustalonego w nim celu i zaplanowanych działań przyczyni 

się do zmniejszenia popytu na środki psychoaktywne, poprawy zdrowia fizycznego 

i psychicznego społeczeństwa, promocji zdrowego stylu życia oraz zmniejszenia 

rozmiaru aktualnie występujących problemów.  

Celem programu jest ograniczenie nadużywania substancji psychoaktywnych, które 

wpłynie na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych z tym związanych.   

  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2019 

Celem programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych oraz zaburzeń życia 

rodzinnego wynikających z nadużywania alkoholu. Cele szczegółowe:  

 ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z picia szkodliwego i uzależnienia 

od alkoholu, w tym zmniejszenie odsetka osób spożywających alkohol ryzykownie 

i szkodliwie; 

 zmniejszenie dostępności napojów alkoholowych, w szczególności dla osób 

niepełnoletnich i nietrzeźwych; 
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 pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie wyznaczania 

granic i egzekwowania zasad konsumpcji napojów alkoholowych; 

 zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

skutecznych oddziaływań profilaktycznych, wpływających na kształtowanie 

ich świadomości, postaw i zachowań prozdrowotnych; 

 zwiększenie zgłaszalności do leczenia osób uzależnionych oraz spożywających 

alkohol ryzykownie i szkodliwie przez personel medyczny podstawowej opieki 

medycznej; 

 zwiększenie świadomości osób dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 

alkoholu,  w szczególności przez dzieci i młodzież; 

 opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej wśród uczniów szkół podstawowych.      

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pułtusk 

 na lata 2014 – 2020 

Celem głównym jest zaspokajanie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom w stopniu zapewniającym równowagę społeczną i rozwój gminy, 

ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób , rodzin i grup zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Celami strategicznymi są: 

 aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 wielozakresowy system wspierania rodziny i dzieci; 

 wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i przemocy domowej: 

 zintegrowany system pomocy dla seniorów; 

 poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowisk lokalnych.  
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22. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
 
W Pułtusku swoje siedziby mają: 
 
 Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku; 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku; 

 Straż  Miejska  (finansowana  ze  środków  budżetu Gminy Pułtusk). 

 

Instytucje te często współpracują ze sobą prowadząc wspólne akcje prewencyjne  
oraz podejmując działania na rzecz ratowania życia i mienia.  

 
 

22.1. STRAŻ MIEJSKA  
 

Straż Miejska w Pułtusku działa od 1991 roku. W 2019 roku stan osobowy  

to 5 funkcjonariuszy. Straż Miejska podejmuje działania w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, a także 

działa zgodnie z określonymi aktami prawa miejscowego. 

52

4

574

122

141

18

26

27

433

63

35

148

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

pozostałe wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokoju publicznego

interwencje z zakresu aktów prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)

Interwencje z tytułu Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Interwencje z tytułu Ustawy o ochronie zwierząt

Interwencje z tytułu Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

Interwencje z tytułu Ustawy o Odpadach

Interwencje z tytułu Ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Interwencje z tytułu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
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W 2019 r. Straż Miejska przyjęła i zarejestrowała 542 zgłoszenia od mieszkańców  

i instytucji oraz podjęła 1580 działań, na które składają się: 

Straż Miejska współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku. Organizowane  

są wspólne patrole w rejonach zagrożonych przestępczością oraz wspólne 

zabezpieczanie miejsc zgromadzeń publicznych i imprez o charakterze masowym.  

Strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole nieruchomości w zakresie przeciwdziałania 

spalaniu odpadów w piecach domowych. W roku 2019 skontrolowano 15 nieruchomości  

w gminie Pułtusk oraz pobrano 1 próbkę popiołu do analizy przez laboratorium. 

W 2019 r. Straż Miejska odłowiła  50 psów.  
 
Bezdomne zwierzęta odłowione przez Straż Miejską w 2019 r.  

 

 

22.2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 

Na terenie gminy działa trzynaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:  
 
 OSP Pułtusk,  

 OSP Głodowo, 

 OSP Białowieża,  

 OSP Gnojno,  

 OSP Grabówiec,  

 OSP Gromin, 

 OSP Kacice,  

 OSP Lipniki Stare, 

28

8

14

Adopcja Schronisko w Radysach Odebrane przez właściciela
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 OSP Trzciniec, 

 OSP Chmielewo, 

 OSP Płocochowo,  

 OSP Ponikiew,  

 OSP Przemiarowo. 

 

Wszystkie jednostki są zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  W ramach realizacji zadań związanych z ochroną 

przeciwpożarową,  poprzez finansowanie i  realizację różnego rodzaju działań 

zapewniono gotowość bojową w 13 jednostkach OSP działających na terenie Gminy 

umożliwiającą udział członków tych jednostek w 111 akcjach ratowniczo – gaśniczych. 

Łącznie w działaniach tych uczestniczyło 523 strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy 

Pułtusk, którzy wraz  ze  strażakami z PSP i  pozostałych OSP z terenu powiatu uratowali 

mienie o  wartości 14 455 000 zł. 

 
 

OSP skupiają w swoich szeregach: 493 członków czynnych, 40 - wspierających,  
14 - honorowych oraz 26 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Większość 
jednostek jest wyposażona w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych. 
 
 

OSP 
Członkowie 

czynni 

Członkowie 

wspierający 

Członkowie 

honorowi 

Członkowie 

Młodzieżowych 

Drużyn 

Pożarniczych 

Razem 

OSP Gnojno 46 0 0 0 46 

OSP Ponikiew 20 0 0 0 20 

OSP Głodowo 40 14 2 0 56 

OSP Chmielewo 45 0 0 0 45 

OSP Gromin 46 0 0 6 52 

OSP Płocochowo 36 0 1 0 37 

OSP Lipniki Stare 20 4 2 0 26 

OSP Kacice 25 0 1 0 26 

OSP Przemiarowo 43 0 1 3 47 

OSP Pułtusk 62 3 1 - 66 

OSP Grabówiec 46 19 0 3 68 

OSP  Białowieża 17 0 6 0 23 

OSP Trzciniec 50 0 0 14 64 

 
 

W 2019 r. ze środków budżetu Gmina Pułtusk przeznaczyła na ochronę przeciwpożarową 
i  zapewnienie funkcjonowania jednostek OSP – kwotę  183 910 zł. 
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W związku z realizacją zadania pn. Wymiana drzwi garażowych w Ochotniczej Straży 

Pożarnej w  Trzcińcu w dniu 23 listopada 2019 r. 

w strażnicy w Trzcińcu zostały zamontowane 

nowe drzwi, które dzięki swej konstrukcji 

zapewnią niezawodna pracę i znaczne 

zmniejszenie straty ciepła w  garażu. Łączna 

wartość wykonanych prac wyniosła 31.807,80 

zł, z czego 12.000 zł została sfinansowana 

ze środków Województwa Mazowieckiego 

w ramach programu realizowanego pod nazwą 

„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019”. 

Pozostała część – 19.807,80 zł została 

sfinansowana ze środków własnych Gminy 

Pułtusk. 

 

Ponadto w ramach dotacji z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

dzięki dofinansowaniu udzielonemu 

właściwym OSP przez Gminę Pułtusk w 2019 

r. udało się przeprowadzić generalny remont 

w nowym garażu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Pułtusku za kwotę 35.291 zł, a  także został 

zakupiony sprzęt przeciwpożarowy 

(motopompa i zestaw do wyważania drzwi) 

dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej 

w  Płocochowie za kwotę 54.860 zł. 

 
 
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w  akcjach 

ratowniczych wypłacano – z budżetu Gminy Pułtusk - ekwiwalent rekompensujący 

utracone - podczas akcji - wynagrodzenie. Zgodnie z uchwałą nr  XXVII /298/ 2008 Rady 

Miejskiej w  Pułtusku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z  terenu Gminy Pułtusk 

przyjęto, że strażakom ochotnikom przysługuje ekwiwalent o wartości 1/175 

przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu obliczony za każdą godzinę udziału 

w działaniu ratowniczym. W roku 2019 wypłacono ekwiwalent na łączną kwotę 

18 500 zł. 
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W dniu 1 marca 2019 r., w  Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku 

odbyły się XLII eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

organizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w  Pułtusku i Urząd Miejski w  Pułtusku. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom" 

jest imprezą cykliczną mającą na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej 

i  kształtowanie umiejętności w  zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. 

W  szczególności służy poszerzaniu 

wśród dzieci i młodzieży znajomości 

przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek pożaru, 

praktycznych umiejętności 

posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym i techniką pożarniczą, 

poznawania tradycji i historii oraz 

ogólnych zasad organizacji ochrony 

przeciwpożarowej. 

W wyniku eliminacji środowiskowych 

(szkolnych) do szczebla gminnego 

zostało zakwalifikowanych 45 osób. Wśród nich byli uczniowie: klas VII i VIII szkół 

podstawowych – 14, gimnazjów – 13 i szkół ponadgimnazjalnych – 18. 

W dniu 15 września 2019 r. odbyły się w Płocochowie gminne zawody sportowo – 

pożarnicze. Zostały one zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w  Płocochowie, 

Zarząd  Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w  Pułtusku przy udziale i pomocy 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Pułtusku oraz Urzędu Miejskiego 

w  Pułtusku. 

Do rywalizacji zostało zgłoszonych  10 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych:  

do  12 lat  i powyżej 16 lat. Zawody rozgrywane były zgodnie z  regulaminem zawodów 

sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z 2011 r. Na jego podstawie 

drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i  ćwiczenie 

bojowe. 
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22.3. OCHRONA LUDNOŚCI I SPRAWY WOJSKOWE  
 
 

22.3.1. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY 

PUŁTUSK 
 
Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk działa w  oparciu o Plan Zarządzania 
Kryzysowego Gminy Pułtusk. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym został w nim 
przedstawiony katalog zagrożeń mogących wystąpić na terenie Gminy Pułtusk. Ponadto 
zawiera siatkę bezpieczeństwa określającą podmioty wiodące i współpracujące, 
procedury postępowania  oraz kompetencje właściwych organów, służb, inspekcji  
i straży w odniesieniu do poszczególnych faz  zarządzania kryzysowego. 
 
W 2019 r. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk 

wraz z  pracownikami Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży 

Miejskiej w Pułtusku wzięli udział  

w II ogólnopolskiej konferencji naukowej  

na temat: „Samorząd terytorialny  

w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”. 

Jej  celem było przedstawienie krajowego 

systemu zarządzaniu kryzysowego  

ze szczególnym uwzględnieniem roli 

administracji samorządowej. 

 

Współpracując z organami administracji 

wojskowej pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i  Straży 

Miejskiej w Pułtusku wzięli udział w ćwiczeniach poświęconych zarządzaniu 

kryzysowemu i wsparciu Sił Zbrojnych. W szczególności uczestniczono w wojewódzkim 

treningu Stałego Dyżuru, w aplikacyjnym ćwiczeniu sztabowym pk. BUG i w warsztatach 

Wojsk Obrony Terytorialnej w  Komorowie pk. PARASOL. 

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Pułtusk zdarzeń o charakterze kryzysowym 

w  2019 r. trzykrotnie był uruchomiony – w trybie alarmowym – Zespół Zarządzania 

Kryzysowego Gminy Pułtusk. Przyczyną jego powoływania były zagrożenia 

spowodowane wystąpieniem huraganowych wiatrów, zagrażających życiu i zdrowiu 

wielu osób i  powodujących znaczne szkody w mieniu. 

 

Ponadto na bieżąco Zespół Zarządzania Kryzysowego w  Pułtusku przekazywał 

ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych i innych zagrożeniach. 
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W nocy z 29/30 sierpnia 2019 r. podczas burzy został uszkodzony dach na świetlicy 

wiejskiej w Przemiarowie. Działania służb polegały na zabezpieczeniu budynku przed 

dalszymi uszkodzeniami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywających 

w pobliżu. Gmina Pułtusk zabezpieczyła środki pieniężne w kwocie 215 000 zł, które 

zostały zadysponowane na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. 

W ramach ubezpieczenia zostało przyznane odszkodowanie w kwocie 94 919,27 zł. 

 

 

22.3.2. SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA 
 

W 2019 r. wykorzystywano również – głównie w ramach ćwiczeń - nowo wybudowany 

system ostrzegania i  alarmowania. W założeniu zapewnia on przekazywanie sygnałów 

dźwiękowych oraz  komunikatów głosowych dla ludności w  razie wystąpienia zagrożeń 

na obszarze gminy Pułtusk jak  i  powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju 

(ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami 

terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi, zjawiskami 

pogody), jak również w czasie wojny (ostrzeganie i  alarmowanie ludności 

o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych 

i promieniotwórczych).  

Na  terenie gminy Pułtusk znajduje się 15 punktów alarmowych (9 w Pułtusku, 

na  obiektach: Zespołu Szkół Nr  2 w Pułtusku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w  Pułtusku, Urzędu Miejskiego w  Pułtusku, Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki 

w Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pułtusku, Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w  Pułtusku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Pułtusku, Przedszkola Miejskiego Nr 4, Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z  o. o. w Pułtusku i po 1 w Grabówcu, Kacicach, Płocochowie, Trzcińcu, Białowieży 

i  Przemiarowie). 

 

22.3.3. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 
 

W dniach 4-7 lutego 2019 r. zgodnie z wojewódzkim planem na terenie Gminy Pułtusk 

została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. 

Z ramienia Burmistrza Miasta Pułtusk za jej przeprowadzenie na terenie Gminy Pułtusk 

odpowiadał Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej 

Urzędu Miejskiego we współpracy z Wydziałem zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Pułtusku i Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie. 

Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 108 osób z rocznika podstawowego oraz 13 osób 

z rocznika „starszego”. 
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      New Britain 

22.4. WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ 
 
Gmina Pułtusk wspiera działania prewencyjne podejmowane przez Komendę 

Powiatową Policji w Pułtusku. W 2019 r. na Fundusz Wsparcia Policji Województwa 

Mazowieckiego przekazano kwotę 22 100 zł z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, którzy pełnili 

służby prewencyjne – dodatkowe patrole podczas imprez miejskich oraz  

z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z okazji  Święta Policji (w 2018 r. – była 

to kwota - 13 932 zł).  

 

23. WSPÓŁPRACA GMINY 
 

 

23.1. MIASTA PARTNERSKIE 
 

Współpraca międzynarodowa Gminy Pułtusk 
 

Miasta partnerskie – daty podpisania umów: 

1. New Britain (USA) – 5 lutego 1990 r. 

2. Senica (Słowacja) – 21 maja 2002 r.          

3. Montmorency (Francja) – 19 września 2009 r. 

4. Szerencs (Węgry) – 23 października  2017 r.  

5. Ganderkesee (Niemcy) – 22 września 2018 r. 
 

Został podpisany również list intencyjny dotyczący  

współpracy z czeskim miastem Benatky nad Jizerou  

(26 sierpnia 2017 r.) 
 

Współpraca z miastami partnerskimi: 

 

W kwietniu 2019 r. delegacja z Pułtuska na czele  

z Burmistrzem Miasta Pułtusk Wojciechem Gregorczykiem wzięła 

udział w uroczystościach związanych z Dniami Miasta Szerencs  

na Węgrzech.  

 

W maju 2019 r. jako element wymiany miała miejsce wizyta uczniów 

i oficjalnej delegacji z miasta partnerskiego Montmorency (Francja) 

w Pułtusku. Za współpracę z Montmorency odpowiada Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej 

w Pułtusku. 

 

Senica 

  Montmorency 

Ganderkesee 
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  Szerencs 

W czerwcu 2019 r. Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk 

odwiedził miasto partnerskie Ganderkesee (Niemcy). Podczas wizyty 

miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej 

miastom   partnerskim, umieszczonej na budynku Urzędu Gminy 

Gasnderkesee. 

Za współpracę z miastem Ganderkesee odpowiada Zespół Szkół nr 2  

w Pułtusku.  

 

W sierpniu 2019 r. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Tomasz 

Sobiecki wraz z delegacją odwiedził miasto Benatky nad Jizerou 

(Czechy). 

 

Podczas XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza gościliśmy delegacje z miast 

partnerskich: Ganderkesee, Senicy, Szerencs i Benatky nad Jizerou. Zapoczątkowaliśmy 

tradycję poznawania, podczas święta naszego miasta, jednego z miast partnerskich, 

którym w 2019 było Ganderkesee.  Mieszkańcy niemieckiego miasta zaprezentowali  

na scenie głównej program artystyczny oraz wystawili stoisko informacyjno-promocyjne, 

przy którym można było porozmawiać z przedstawicielami Ganderkesee i spróbować 

produktów regionalnych.  

 

W listopadzie 2019 r. Burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Gregorczyk wraz z delegacją 

odwiedził miasto Senica, gdzie wziął udział w obchodach patrona miasta świętego 

Marcina. 

 

W grudniu 2019 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku, a następnie  

w budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku prezentowana była wystawa kartek 

bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów szkoły podstawowej w Senicy. 

Za współpracę z Senicą odpowiedzialna jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.  

 

 

23.2. CZŁONKOWSTWO GMINY PUŁTUSK 
 

 

Gmina Pułtusk jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy  

o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu: 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

www.pultusk.pl                Strona 202 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

Związek Miast Polskich 

 

Związek Miast Polskich jest to organizacja samorządów 

miejskich powołana do opracowywania wspólnego 

stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich  

w Polsce i za granicą. Do Związku należy 299 miast,  

w tym prawie wszystkie miasta wojewódzkie. Mieszka w nich 

76% miejskiej ludności kraju. 

 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 

 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jest 

organizacją pozarządową, której zadaniem jest promowanie 

walorów, atrakcji i produktów turystycznych Warszawy  

i Mazowsza. Dysponuje pełną bazą wiedzy o ruchu 

turystycznym i atrakcjach Mazowsza oraz trendach ważnych 

dla rozwoju produktów turystycznych. Do MROT należą 

samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury  i organizacje 

pozarządowe działające w obszarze turystyki i kultury na Mazowszu. Obecnie zrzesza 

ponad 80 członków. 

 

Zielone Mosty Narwi 

 

Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi”, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 

działającym w celu niezarobkowym.  

Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania 

(LGD), podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 

r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz statutu i posiada osobowość prawną. 

 

LGD Zielone Mosty Narwi działa na terenie powiatu pułtuskiego i okolicznych powiatów.                

Cele jakie stawia sobie Stowarzyszenie: 

 rozwój lokalnej przedsiębiorczości zgodnej z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, 

 szczególne dbanie o ekologię i ochronę środowiska, 

 rozwój lokalnej turystyki, 
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 aktywizację mieszkańców, 

 pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych na powyższe cele. 

 

Gmina Pułtusk jest członkiem Stowarzyszenia od 2008 r. (uchwała   Nr XX/219/2008 Rady 

Miejskiej w Pułtusku). 

 

Będąc członkiem Stowarzyszenia Gmina Pułtusk może składać wnioski o dofinansowanie 

w naborach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 , m.in. na: 

 przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe obszaru, 

 budowę, modernizację obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne  

i rekreacyjne. 

 

Europejska Federacja Miast Napoleońskich  

 

Od 4 lutego 2005 r. Pułtusk jest również członkiem 

Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. Celem 

stowarzyszenia jest przede wszystkim promowanie 

dialogu kulturowego, wzajemne poznawanie kultur  

i historii ludów Europy, a także ułatwienie wymiany informacji o historii napoleońskiej 

oraz organizowanie spotkań, konferencji, wydawanie publikacji we współpracy  

z uniwersytetami, instytucjami kultury i towarzystwami historycznymi.  

 

 

24. WYRÓŻNIENIA PRZYZNAWANE PRZEZ GMINĘ 
 

 

 

Rada Miejska w Pułtusku nadaje w drodze uchwały Honorowe Obywatelstwo Miasta 

Pułtuska oraz medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”.  

 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska Rada Miejska w Pułtusku przyznaje 

od 1997 r. osobom, jako wyraz szczególnego wyróżnienia za godną najwyższego uznania 

działalność na rzecz Miasta Pułtusk we wszystkich dziedzinach życia społecznego,  

a zwłaszcza nauki, kultury i sportu oraz działalności gospodarczej i politycznej. 

Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” przyznawany jest od 2004 r. za zaszczytne 

wyróżnienie dla osób, organizacji lub instytucji za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta 

Pułtuska i jego mieszkańców.  
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Nadanie ww. wyróżnień potwierdzone jest dyplomem oraz wpisem do Księgi 

Honorowej. 

 

W roku 2019 tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska nie był nadawany. Nadano 

4 medale „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”: Panu prof. dr hab. Januszowi 

Szczepańskiemu; Panu Zygmuntowi Pawłowskiemu, Panu Edwardowi Sieńkowskiemu  

i Panu Georgijowi Asłanjanowi.  

 
 

25.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  

W PUŁTUSKU 
 

25.1. OMÓWIENIE OGÓLNE 
 
 

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

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

Rady Miejskiej. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta przy pomocy 

Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę w 2019 r. w sposób określony 

uchwałami. 

W 2019 r. Rada Miejska w Pułtusku obradowała i podejmowała stosowne uchwały na 18 sesjach, 

w tym 9 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym oraz jednej sesji uroczystej, na których były 

podjęte łącznie 196  uchwały. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania 

mieniem komunalnym, inwestycji gminnych, pomocy społecznej, oraz spraw związanych 

z oświatą i ochroną środowiska. 

25.2. ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE 
 

Podjęte przez Radę Miejska uchwały zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym 

Burmistrz przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są 

w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego również w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

W podjętych przez Radę Miejską uchwałach Wojewoda Mazowiecki stwierdził naruszenie prawa 

w czterech z nich, orzekając ich nieważność w części. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa 

w uchwałach objętych jej zakresem nadzoru nie stwierdziła nieprawidłowości  potwierdzając 

tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają 

właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

www.pultusk.pl 
       Strona 205 

    
  

BIULETYN PRACOWNICZY RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

 

 

 
 

Szczegółowy sposób realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską  
w Pułtusku w 2019 r.:  
 

 
Lp. Numer Data Czego dotyczy Jedn. 

realiz. 
Uwagi 

1. 3

6 

V/36/2019  24.01.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
stanowiska przez Radę 
Miejską w Pułtusku 
dotyczącego wariantów 
przebiegu obwodnicy w 
ciągu drogi krajowej nr 61 

BR Uchwala zrealizowana –
przedłożono stanowisko 
Rady Miejskiej 
w Pułtusku do 
podmiotów mających 
wpływ na wybór 
wariantu przebiegu 
obwodnicy 

2. 3

7 

VI/37/2019 25.01.2019 r. w sprawie w sprawie 
zamiaru likwidacji Filii 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. 
Klaudyny Potockiej w 
Pułtusku z siedzibą w 
Bobach 

EP Negatywna opinia 
Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty 

3. 3

8 

VI/38/2019  25.01.2019 r. stanowisko w sprawie 
wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku  nie  
uwzględniła wezwania 
do usunięcia naruszenia 
prawa w uchwale 
nr III/23/2018 
z dn. 4.12.2018 r. 

4. 3

9 

VI/39/2019 25.01.2019 r.  Uchwała Budżetowa 
Gminy Pułtusk na rok 
2019    

FN-B Uchwała realizowana 
w 2019 r. Wygasła 
z dniem 31.12.2019 r. 

5. 4

0 

VI/40/2019 25.01.2019 r.  w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

FN-B Utrata mocy uchwałą 
nr XXII/218/2019  
z dn. 30.12.2019 r. 

6. 4

1 

VI/41/2019 25.01.2019 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na rok 2019 

GKRPA Zmieniona Uchwałą 
Nr XVIII/177/2019  

7. 4

2 

VI/42/2019 25.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017-
2020 

GKRPA Zmiana do uchwały 
nr XXXIII/278/2016 z dn. 
29.12.2016 r.  

8. 4

3 

VI/43/2019 25.01.2019 r.  w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Pułtusk 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 1536 dn. 
01.02.2019 r. 
Uchwała realizowana 
na bieżąco 

9. 4

4 

VI/44/2019 25.01.2019 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów do organów 
jednostek pomocniczych 
Gminy Pułtusk  

BR Uchwała zrealizowana- 
dokonano wyboru 
sołtysów i rad soleckich 
na kadencję 2019-2024 

10. 4

5 

VI/45/2019 25.01.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Rady 
Miejskiej ds. opracowania 
Statutu Gminy Pułtusk  

BR Uchwała zrealizowana. 
Komisja opracowała 
Statut Gminy Pułtusk, 
który został przyjęty 
uchwałą nr IX/73/2019  
z dnia 27 marca 2019 r.  
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Zmiana do uchwały 
nr   II/19/2018  
z dn. 26.11.2018 r. 

11. 4

6 

VII/46/2019 30.01.2019 r. w sprawie przyjęcia 
stanowiska przez Radę 
Miejską w Pułtusku 
dotyczącego lokalizowania 
i budowy masztów telefonii 
komórkowej na terenach 
zamieszkałych i w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkalnej na 
terenie Gminy Pułtusk 

BR Uchwała zrealizowana. 
Podjęta przez Radę 
Miejską w Pułtusku 
uchwała została 
przesłana do 
parlamentarzystów 
reprezentujących okręg 
wyborczy miasta 
Pułtusk, Urzędu 
Wojewódzkiego, 
instytucji   zajmujących 
się ochroną środowiska, 
inwestorów oraz 
opublikowana została  
w lokalnej prasie 

12. 4

7 

VIII/47/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Białowieża 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/86/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2653 z dn. 
28.02.2019 r.  

13. 4

8 

VIII/48/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Boby 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/106/2007 
z dn. 21.06.2007r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2654 z dn. 
28.02.2019 r.  

14. 4

9 

VIII/49/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Chmielewo 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/96/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2655 z dn. 
28.02.2019 r.  

15. 5

0 

VIII/50/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Gnojno 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian w 
uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/92/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2656 z dn. 
28.02.2019 r.  

16. 5

1 

VIII/51/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Głodowo 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
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organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/89/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2657 z dn. 
28.02.2019 r.  

17. 5

2 

VIII/52/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Grabówiec 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/88/2007 
z dn. 21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2658 z dn. 
28.02.2019 r.  

18. 5

3 

VIII/53/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Gromin 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/105/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2659 z dn. 
28.02.2019 r.  

19. 5

4 

VIII/54/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Białowieża 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/95/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2660 z dn. 
28.02.2019 r.  

20. 5

5 

VIII/55/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Kleszewo 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/108/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2661 z dn. 
28.02.2019 r.  

21. 5

6 

VIII/56/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Kacice 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/90/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2662 z dn. 
28.02.2019 r.  



 

 

 

  

 

 

 

www.pultusk.pl                Strona 208 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

22. 5

7 

VIII/57/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Kokoszka 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian  
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/86/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2663 z dn. 
28.02.2019 r.  

23. 5

8 

VIII/58/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Lipa 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/103/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2664 z dn. 
28.02.2019 r.  

24. 5

9 

VIII/59/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Lipniki 
Nowe 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian w 
uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/100/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2665 z dn. 
28.02.2019 r.  

25. 6

0 

VIII/60/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Lipniki 
Stare  

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/99/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2666 z dn. 
28.02.2019 r.  

26. 6

1 

VIII/61/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Moszyn 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/97/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2667 z dn. 
28.02.2019 r.  

27. 6

2 

VIII/62/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Olszak 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian w 
uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/102/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
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Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2668 z dn. 
28.02.2019 r.  

28. 6

3 

VIII/63/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Pawłówek  

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/107/2007 z dn. 
21.06.2007r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2669 z dn. 
28.02.2019 r.  

29. 6

4 

VIII/64/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Płocochowo  

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian w 
uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/87/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2670 z dn. 
28.02.2019 r.  

30. 6

5 

VIII/65/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Ponikiew  

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian w 
uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/98/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2671 z dn. 
28.02.2019 r.  

31. 6

6 

VIII/66/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Przemiarowo 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/101/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2672 z dn. 
28.02.2019 r.  

32. 6

7 

VIII/67/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa 
Szygówek 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/93/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2673 z dn. 
28.02.2019 r.  

33. 6

8 

VIII/68/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Trzciniec  

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
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organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/91/2007 z dn. 
21.06.2007r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2674 z dn. 
28.02.2019r.  

34. 6

9 

VIII/69/2019 20.02.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Zakręt 

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian 
w uchwale poprzez 
wydłużenie kadencji 
organów jednostek 
pomocniczych. 
Zmiana do uchwały 
nr X/94/2007 z dn. 
21.06.2007 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2675 z dn. 
28.02.2019 r.  

35. 7

0 

VIII/70/2019 20.02.2019 r. w sprawie zmiany Statutu 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Pułtusku 

MOPS W trakcie realizacji, 
zmiany w Statucie 
MOPS w Pułtusku 
zostały przyjęte 
i obowiązują od 
1 kwietnia 2019 r.  
Zmiana do uchwały 
nr XXXXVIII/307/2017 
z dn. 29.03.2017 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 2676 z dn. 
28.02.2019 r.  

36. 7

1 

VIII/71/2019 20.02.2019 r. w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pułtusku do 
załatwiania 
indywidualnych spraw 
z zakresu administracji 
publicznej dotyczących 
zryczałtowanego dodatku 
energetycznego dodatku 
energetycznego o którym 
mowa w ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne   

MOPS W trakcie realizacji, 
Dyrektor MOPS posiada 
upoważnienie Rady 
Miejskiej w Pułtusku 
w zakresie wskazanym 
w uchwale. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 2677 
z dn. 28.02.2019 r.  

37. 7

2 

VIII/72/2019 20.02.2019 r. stanowisko w sprawie 
budowy fermy w 
miejscowości Trzciniec, 
Gmina Pułtusk  

BR Uchwała zrealizowana.  
Rada Miejska w 
Pułtusku przyjęła 
stanowisko wyrażające 
sprzeciw wobec 
lokalizacji i budowy 
fermy w miejscowości 
Trzciniec.  

38. 7

3 

IX/73/2019 27.03.2019 r.  w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Pułtusk 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska w 
Pułtusku uchwaliła 
Statut Gminy Pułtusk. 
Utraciła moc uchwała  
Nr XXXIII/262/2013 
z dn. 18.03.2013r. 
z późn. zm.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4707 z dn. 
10.04.2019 r. 
Zmieniona uchwałą nr 
XVII/161/2019 z 
dn. 23.09.2019 r.   
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39. 7

4

. 

IX/74/2019 27.03.2019 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Muzeum 
Regionalnego w Pułtusku  

Muzeum 
Regional

ne 

Uchyla uchwałę 
Nr XLV/349/2014  
z dn. 8.05.2014 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4708 z dn. 
10.04.2019 r. 

40. 7

5 

IX/75/2019 29.03.2019 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B  Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

41. 7

6 

IX/76/2019 29.03.2019 r. w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019  

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4709 z dn. 
10.04.2019 r. 

42. 7

7 

IX/77/2019 29.03.2019 r. w sprawie określenia 
jednostek budżetowych 
Gminy Pułtusk, które 
gromadzą dochody na 
wydzielonym rachunku 

FN-B Uchyla uchwałę 
Nr VIII/27/2011  
z dn. 31.01.2011 r. 

43. 7

8 

IX/78/2019 29.03.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z 
działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pułtusku za 
2018rok 

MOPS  Zrealizowane, 
sprawozdanie zostało 
przyjęte przez Radę 
Miejską w Pułtusku. 

44. 7

9 

IX/79/2019 29.03.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-
2020 za rok 2018 

MOPS Zrealizowane, 
sprawozdanie zostało 
przyjęte przez Radę 
Miejską w Pułtusku. 

45. 8

0 

IX/80/2019 29.03.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji 
zadań określonych w 
Gminnym Programie 
Wspierania Rodziny i 
Opieki nad Dzieckiem na 
lata 2018-2020 za rok 
2018 

MOPS Zrealizowane, 
sprawozdanie zostało 
przyjęte przez Radę 
Miejską w Pułtusku. 

46. 8

1 

IX/81/2019 29.03.2019 r.  w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Pułtusk  

MOPS W trakcie realizacji, 
regulamin udzielania 
pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym 
dla uczniów 
zamieszkałych na 
terenie Gminy Pułtusk 
został przyjęty i jest 
stosowany. 
Uchyla uchwałę 
Nr LVIII/458/2018 z dn. 
19.04.2018 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4710 z dn. 
10.04.2019 r. 
Stwierdzenie 
nieważności w zakresie 
§ 1 ust. 2 i 3 oraz 
załączników 2 i 3 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody 
Mazowieckiego z dn. 
7.05.2019 r.  

47. 8

2 

IX/82/2019 29.03.2019 r.  w sprawie regulaminu 
przyznawania stypendiów 
naukowych, artystycznych 
i sportowych 

EP Uchyla uchwałę 
Nr XLIII/467/2010  
z dn. 30.04.2010 r.  
z późn. zm. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
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poz. 4808 z dn. 
12.04.2019 r. 

48. 8

3 

IX/83/2019 29.03.2019 r.  w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form 
doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
w 2019 roku dla 
nauczycieli szkół i 
przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Pułtusk  

EP Uchwała zrealizowana  

49. 8

4 

IX/84/2019 29.03.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć 
nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko 
kierownicze oraz 
określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, 
terapeutów 
pedagogicznych, 
doradców zawodowych, 
obowiązujących w 
szkołach prowadzonych 
przez Gminę Pułtusk 

EP Zmiana do uchwały 
Nr LVII/447/2018 z dn. 
22.03.2018 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4711 z dn. 
10.04.2019 r. 

50. 8

5 

IX/85/2019 29.03.2019 r.  zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu 
rozwoju  
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych 
będących  
w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółki z o.o. w Pułtusku 

KRŚ Zmiana do uchwały 
Nr XXXII/267/2016 z dn. 
29.11.2016 r. Uchwała 
realizowana na bieżąco. 

51. 8

6 

IX/86/2019 29.03.2019 r.  w sprawie zasad i trybu 
udzielania spółkom 
wodnym dotacji celowej 
oraz sposobu jej 
rozliczania 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4712 z dn. 
10.04.2019 r. 
Uchwała realizowana na 
bieżąco. 

52. 8

7 

IX/87/2019 29.03.2019 r.  w sprawie powierzenia 
Gminie Pułtusk 
prowadzenia 
i finansowania zadania 
publicznego   

IRPŚP Zmieniona uchwałą 
nr XXII/225/2019  
z dn. 30.12.2019 r. 

53. 8

8 

IX/88/2019 29.03.2019 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację przez 
Gminę Pułtusk inwestycji 
drogowej położonej w 
obszarze Gminy Obryte i 
Gminy Pułtusk, 
prowadzącej do 
miejscowości Szygówek 

IRPŚP Uchwała w trakcie 
realizacji. W celu 
realizacji uchwały 
wystąpiono z wnioskiem 
do Gminy Obryte 
o zamianę granic gmin 
tak by możliwa była 
realizacji drogi w oparciu 
o ustawę z dnia 10 
kwietnia 2003 r. 
o szczególnych 
zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 
2003 Nr 80 poz. 721).  
Taka zgoda nie została 
wyrażona przez Gminę 
Obryte. W zawiązku 
z czym Gmina Pułtusk 
realizuje uchwałę 
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w części dotyczącej 
Gminy Pułtusk. 

54. 8

9 

IX/89/2019 29.03.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Pułtusk” 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4713 z dn. 
10.04.2019 r. 
Uchwała realizowana 
na bieżąco 

55. 9

0 

IX/90/2019 29.03.2019 r. w sprawie uzgodnienia 
przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych 
pomnika przyrody 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4714 z dn. 
10.04.2019 r. 
Zmieniona uchwałą 
nr XII/122/2019 z dn. 
29.05.2019 r. Uchwała 
zrealizowana 

56. 9

1 

IX/91/2019 29.03.2019 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
położonej w mieście 
Pułtusk  

GGA Uchwała zrealizowana – 
w dniu 25.11.2019 r. 
została sporządzona 
umowa sprzedaży 

57. 9

2 

IX/92/2019 29.03.2019 r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego mieszczącego 
się w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 10 
w Pułtusku. 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – W dniu 
26.11.2019 r. III przetarg 
ustny nieograniczony 
zakończył się wynikiem 
negatywnym (nikt nie 
wpłacił wadium) 

58. 9

3 

IX/93/2019 29.03.2019 r. w sprawie 
wydzierżawienia części 
działki położonej w 
obrębie 13 miasta Pułtusk 

GGA W dniu 31.05.2019 r. 
zawarto umowę 
dzierżawy 

59. 9

4 

IX/94/2019 29.03.2019 r. w sprawie 
wydzierżawienia części 
działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 
41/7 położonej w obrębie 
19 miasta Pułtusk  

GGA W dniu 24.05.2019 r. 
zawarto umowę cesji   

60. 9

5 

IX/95/2019 29.03.2019 r. w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Rady 
Miejskiej w Pułtusku ds. 
opracowania wstępnej 
koncepcji 
zagospodarowania 
przystani wodnej wraz z 
budynkiem 

BR/IPŚP Uchwała w trakcie 
realizacji. 
Zmieniona uchwałą 
nr XIV/146/2019  
z dn. 27.06.2019 r.  

61. 9

6 

X/96/2019 08.04.2019 r. w sprawie emisji obligacji  FN-B Uchwała została 
zrealizowana w 2019 r. 

62. 9

7 

X/97/2019 08.04.2019 r. w sprawie określenia 
wykazu oraz sezonu 
kąpieliska na 2019 rok na 
terenie Gminy Pułtusk  

IRPŚP Zrealizowana ocena 
zasobów pomocy 
społecznej na rok 2018 
dla gminy Pułtusk 
została przyjęta przez 
Radę Miejską 
w Pułtusku 

63. 9

8 

X/98/2019 25.04.2019 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk  

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

64. 9

9 

XI/99/2019 25.04.2019 r. w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019  

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 5837 z dn. 
06.05.2019 r. 

65. 1

0

0 

XI/100/2019 25.04.2019 r. w sprawie przyjęcia oceny  
zasobów pomocy 
społecznej za rok 2018 dla 
gminy Pułtusk 

MOPS  
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66. 1

0

1 

XII/101/2019 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

67. 1

0

2 

XII/102/2019 29.05.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7177 z dn. 
07.06.2019 r. 

68. 1

0

3 

XII/103/2019 29.05.2019 r.  w sprawie przekazania 
skargi według właściwości 
(dot. skargi na Prezesa 
Zarządu TBS ) 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku przekazała 
uchwałę Radzie 
Nadzorczej TBS Spółka 
z o.o. w Pułtusku 

69. 1

0

4 

XII/104/2019 29.05.2019 r.  w sprawie przekazania 
skargi według właściwości 
(dot. skargi na Prezesa 
Zarządu TBS ) 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku przekazała 
uchwałę Radzie 
Nadzorczej TBS Spółka 
z o.o. w Pułtusku 

70. 1

0

5 

XII/105/2019 29.05.2019 r.  w sprawie przekazania 
skargi według właściwości 
(dot. skargi na Prezesa 
Zarządu PPUK ) 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska w 
Pułtusku przekazała 
uchwałę Radzie 
Nadzorczej PPUK 
Spółka z o.o. w Pułtusku 

71. 1

0

6 

XII/106/2019 29.05.2019 r.  w sprawie przekazania 
skargi według właściwości 
(dot. skargi na Prezesa 
Zarządu PPUK ) 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska w 
Pułtusku przekazała 
uchwałę Radzie 
Nadzorczej PPUK 
Spółka z o.o. w Pułtusku 

72. 1

0

7 

XII/107/2019 29.05.2019 r.  w sprawie przekazania 
skargi według właściwości 
(dot. skargi na Prezesa 
Zarządu TBS ) 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska w 
Pułtusku przekazała 
uchwałę Radzie 
Nadzorczej TBS Spółka 
z o.o. w Pułtusku. 

73. 1

0

8 

XII/108/2019 29.05.2019 r.  w sprawie ustalenia 
bezpłatnego czasu 
nauczania, wychowania i 
opieki oraz wysokości 
opłat za korzystanie z 
wychowania 
przedszkolnego  

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7171 z dn. 
07.06.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
Nr XXXVII/303/2017 
z dn. 2.03.2017 r. 

74. 1

0

9 

XII/109/2019 29.05.2019 r.  w sprawie wnoszenia 
obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej  

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku przyjęła 
uchwałę zgodnie, z którą 
mieszkańcy Gminy 
Pułtusk mogą 
przedkładać   
projekty uchwał. 
Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7172 z dn. 
07.06.2019 r. 

75. 1

1

0 

XII/110/2019 29.05.2019 r.  w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: 
Sukiennicza, Panny Marii, 
Stare Miasto, Solna 
w Pułtusku 

GGA Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7173 z dn. 
07.06.2019 r. 

76. 1

1

1 

XII/111/2019 29.05.2019 r.  w sprawie nadania nazwy 
dla ulicy położonej w 
mieście Pułtusk (dot. 
nadania  
- ul. Wiosenna) 

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7174 z dn. 
07.06.2019 r. 
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77. 1

1

2 

XII/112/2019 29.05.2019 r.  w sprawie nadania nazwy 
dla ulicy położonej w 
mieście Pułtusk (dot. 
nadania  
- ul. Jesionowa) 

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7175 z dn. 
07.06.2019 r. 

78. 1

1

3 

XII/113/2019 29.05.2019 r.  w sprawie 
wydzierżawienia działki nr 
ewid. 232/7 położonej w 
obrębie 10 miasta Pułtusk 

GGA W dniu 02.09.2019 r. 
zawarto umowę 
dzierżawy 

79. 1

1

4 

XII/114/2019 29.05.2019 r.  w sprawie 
wydzierżawienia działki 
oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 51/24 
położonej w obrębie 20 
miasta Pułtusk 

GGA W dniu 08.07.2019 r. 
zawarto umowę cesji   

80. 1

1

5 

XII/115/2019 29.05.2019 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie i zbycie 
w formie darowizn dróg 
powiatowych 
 i gminnych 

GGA Zmieniona uchwałą 
nr XVII/164/2019 z dn. 
23.09.2019 r.  

81. 1

1

6 

XII/116/2019 29.05.2019 r.  w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
zabudowanej położonej 
w mieście Pułtusk 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – Na dzień 
11.02.2020r. został 
wyznaczony II przetarg 
ustny nieograniczony. 

82. 1

1

7 

XII/117/2019 29.05.2019 r.  w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg 
gminnych 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7176 z dn. 
07.06.2019 r. Uchwała 
obowiązuje 
od 1.01.2020 r. 

83. 1

1

8 

XII/118/2019 29.05.2019 r.  w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg gminnych 
jako dróg publicznych na 
terenie Gminy Pułtusk  

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7178 z dn. 
07.06.2019 r. 
Uchwała obowiązuje 
od 1.01.2020 r. 

84. 1

1

9 

XII/119/2019 29.05.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Pułtusk 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7179 z dn. 
07.06.2019 r. 
Uchwała straciła moc 
31.12.2019 r. 

85. 1

2

0 

XII/120/2019 29.05.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Pułtusk i 
zagospodarowania tych 
odpadów w zamian 
za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.   

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7180 z dn. 
07.06.2019 r. 
Uchwała straciła moc 
31.12.2019 r. 

86. 1

2

1 

XII/121/2019 29.05.2019 r.  Uchylająca uchwałę w 
sprawie utworzenia 
Spółdzielni Socjalnej 
„Eureka” z siedzibą w 
Pułtusku 

KRŚ Uchyla uchwałę 
nr XLIV/352/2017  
z dn. 6.07.2017 r.  
Uchwała zrealizowana 

87. 1

2

2 

XII/122/2019 29.05.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie uzgodnienia 
zabiegów pielęgnacyjnych 
pomnika przyrody  

KRŚ Zmiana do uchwały 
nr XII/122/2019  
z dn. 29.05.2019 r.  
Uchwała zrealizowana 

88. 1

2

3 

XIII/123/2019 14.06.2019 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie 
dopłaty na pokrycie straty 
dla Pułtuskiego 
Przedsiębiorstwa usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z 
siedzibą w Pułtusku 

KRŚ Uchwała zrealizowana. 
Dopłata na pokrycie 
strat została przekazana 
PPUK 
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89. 1

2

4 

XIII/124/2019 14.06.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk  

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

90. 1

2

5 

XIII/125/2019 14.06.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7842 z dn. 
25.06.2019 r. 

91. 1

2

6 

XIV/126/2019 27.06.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

92. 1

2

7 

XIV/127/2019 27.06.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8330 z dn. 
05.07.2019 r. 

93. 1

2

8 

XIV/128/2019 27.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego za 2018 rok 

FN-B Uchwałą przyjęto 
sprawozdanie za 
2018 rok 

94. 1

2

9 

XIV/129/2019 27.06.2019 r.  w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta 
Pułtusk absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu 
za 2018 r.  

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku udzieliła 
absolutorium 
Burmistrzowi Miasta 

95. 1

3

0 

XIV/130/2019 27.06.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność 
Dyrekcji Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pułtusku  

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku uznała 
skargę za bezzasadną 

96. 1

3

1 

XIV/131/2019 27.06.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia 
petycji mieszkańców ul. 
Zielona Dróżka  

BR  Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku uznała 
petycję za zasadną. 
Podjętą uchwałę 
przekazano PWiK  
sp. z o. o. w Pułtusku 

97. 1

3

2 

XIV/132/2019 27.06.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania  
Statutu Pułtuskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Joachima Lelewela   

Biblioteka Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8331 z dn. 
05.07.2019 r. 
Zmiana do uchwały  
nr XLVI/354/2014  
z dn. 13.06.2014 r.  

98. 1

3

3 

XIV/133/2019 27.06.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad 
wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pułtusk 

ORN Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8332 z dn. 
05.07.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
nr LXI/481/2018 z dn. 
14.06.2018 r.  
Uchwała realizowana 
na bieżąco 

99. 1

3

4 

XIV/134/2019 27.06.2019 r.  w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk oraz 
określenia granic 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych od 1 
września 2019 r. 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8333 z dn. 
05.07.2019 r. 
Zmieniona uchwałą 
nr XXII/226/2019  
z dn. 30.12.2019 r.  

100. 1

3

5 

XIV/135/2019 27.06.2019 r.  w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8334 z dn. 
05.07.2019 r. 
Utraciła moc uchwała  
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prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk  

nr XXIII/359/2000 z dn. 
14.09.2000 r. z późn. 
zm.  

101. 1

3

6 

XIV/136/2019 27.06.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia 
Żłobka Miejskiego w 
Pułtusku 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8335 z dn. 
05.07.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
nr XIV/83/2011 z dn. 
30.06.2011 r.  

102. 1

3

7 

XIV/137/2019 27.06.2019 r.  w sprawie opłat za 
korzystanie z opieki w 
żłobkach utworzonych 
przez Gminę Pułtusk  

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8336 z dn. 
05.07.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr XIV/84/2011 z dn. 
30.06.2011 r.  

103. 1

3

8 

XIV/138/2019 27.06.2019 r.  w sprawie zasad i trybu 
korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej 
o charakterze  
sportowo-rekreacyjnym  

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8337 z dn. 
05.07.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr VIII/42/2011 z dn. 
31.01.2011 r.  

104. 1

3

9 

XIV/139/2019 27.06.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyznawania 
stypendiów za osiągnięcia 
wyników sportowych we 
współzawodnictwie 
międzynarodowym lub 
krajowym   

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8338 z dn. 
05.07.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
nr VIII/30/2011 z dn. 
31.01.2011 r.  

105. 1

4

0 

XIV/140/2019 27.06.2019 r.  w sprawie określenia 
wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego  

MOPS W trakcie realizacji, wzór 
wniosku został przyjęty 
przez Radę Miejską 
w Pułtusku i jest 
stosowany Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 8339 
z dn. 05.07.2019 r. 

106. 1

4

1 

XIV/141/2019 27.06.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017-
2020  

GKRPiA Zmiana do uchwały 
nr XXXIII/278/2016  
z dn. 29.12.2016 r.  

107. 1

4

2 

XIV/142/2019 27.06.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla Miasta i 
Gminy Pułtusk  

KRŚ Uchwała realizowana na 
bieżąco 

108. 1

4

3 

XIV/143/2019 27.06.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
„Aktualizacji Projektu 
założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta 
i Gminy Pułtusk na lata  
2015-2030” 

KRŚ Uchwała realizowana na 
bieżąco 

109. 1

4

4 

XIV/144/2019 27.06.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
„Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla 
Gminy Pułtusk na lata 
2018-2021 z perspektywą 
na  lata 2022-2025” wraz 
z „Prognozą 
oddziaływania 
na środowisko Aktualizacji 
Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy 
Pułtusk na lata 2018-2021 
z perspektywą na lata  
2022-2025”   

KRŚ Uchwała realizowana 
na bieżąco 
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110. 1

4

5 

XIV/145/2019 27.06.2019 r.  w sprawie powołania 
Zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych  

BR Uchwała zrealizowana. 
Powołano Zespół  
opiniujący kandydatów 
na ławników 

111. 1

4

6 

XIV/146/2019 27.06.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Rady 
Miejskiej w Pułtusku ds. 
opracowania wstępnej 
koncepcji 
zagospodarowania 
przystani wodnej wraz z 
budynkiem  

BR Uchwała w trakcie 
realizacji. 
Zmiana do uchwały 
nr IX/95/2019 z dn. 
29.03.2019 r.  

112. 1

4

7 

XV/147/2019 12.07.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

113. 1

4

8 

XV/148/2019 12.07.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8958 z dn. 
18.07.2019 r. 

114. 1

4

9 

XV/149/2019 12.07.2019 r.  w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków 
poniesionych na 
świadczenia z pomocy 
społecznej w formie 
posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych 
dla osób objętych 
wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w 
szkole i w domu" na  ata 
2019-2023 

MOPS W trakcie realizacji, 
zasady zwrotu zostały 
przyjęte i nadal 
obowiązują.  
Wieloletni  rządowy 
program „Posiłek 
w szkole i w domu” 
obowiązuje na lata 
2019-2023. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 8959 z dn. 
18.07.2019 r. 

115. 1

5

0 

XVI/150/2019 21.09.2019r. w sprawie nadania medalu 
„Za zasługi dla Miasta 
Pułtuska” 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku nadała 
medal Panu Georgijowi 
Asłanjanowi 

116. 1

5

1 

XVI/151/2019 21.09.2019r.  w sprawie nadania medalu 
„Za zasługi dla Miasta 
Pułtuska” 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku nadała 
medal Panu Zygmuntowi 
Pawłowskiemu 

117. 1

5

2 

XVI/152/2019 21.09.2019r.  w sprawie nadania medalu 
„Za zasługi dla Miasta 
Pułtuska” 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku nadała 
medal Panu Edwardowi 
Sieńkowskiemu 

118. 1

5

3 

XVI/153/2019 21.09.2019r.  w sprawie nadania medalu 
„Za zasługi dla Miasta 
Pułtuska” 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku nadała 
medal Panu prof. dr. 
hab. Januszowi 
Szczepańskiemu. 

119. 1

5

4 

XVII/154/2019  23.09.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
stanowiska przez Radę 
Miejską w Pułtusku 
dotyczącego wariantów 
przebiegu obwodnicy w 
ciągu drogi krajowej nr 61 

IPŚP  

120. 1

5

5 

XVII/155/2019  23.09.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

121. 1

5

6 

XVII/156/2019  23.09.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
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w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11309 z dn. 
01.10.2019 r. 

122. 1

5

7 

XVII/157/2019  23.09.2019 r.  w sprawie zasięgnięcia 
od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach 
na ławników 

BR Uchwała zrealizowana 
 

123. 1

5

8 

XVII/158/2019  23.09.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego 
zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i 
przedszkolach 
prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk 

EP  Zmiana do uchwały nr 
XXXVIII/402/2009 z dn. 
27.11.2009 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11310 z dn. 
01.10.2019 r. 

124. 1

5

8 

XVII/159/2019  23.09.2019 r.  w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 
dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum 
Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Pułtusku   

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11311 z dn. 
01.10.2019 r. 

125. 1

5

9 

XVII/160/2019  23.09.2019 r.  w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 
dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum 
im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Przemiarowie  

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11312 z dn. 
01.10.2019 r.  

126. 1

6

1 

XVII/161/2019  23.09.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Pułtusk  

BR Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zmian w 
Statucie w załączniku 
nr 10 „Jednostki 
budżetowe Gminy 
Pułtusk”. 
Zmiana do uchwały 
nr IX/73/2019 z dn. 27 
marca 2019 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11313 z dn. 
01.10.2019 r. 
 

127. 1

6

2 

XVII/162/2019  23.09.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyznawania 
stypendiów za osiągnięcia 
wyników sportowych 
we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub 
krajowym  

EP Zmiana do uchwały nr 
VIII/30/2011 z dn. 
31.01.2011 r.  
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11314 z dn. 
01.10.2019 r. 

128. 1

6

3 

XVII/163/2019 23.09.2019 r.  w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie 23 
miasta Pułtusk  

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – w dniu 
16.04.2020 r. została 
sporządzona 
warunkowa umowa 
sprzedaży. 

129. 1

6

4 

XVII/164/2019 23.09.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie i zbycie 
w formie darowizn dróg 
powiatowych i gminnych 

GGA Zmiana do uchwały 
nr XII/115/2019 z dn. 
23.09.2019 r.  

130. 1

6

5 

XVII/165/2019 23.09.2019 r.  w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie 29 
miasta Pułtusk  

GGA Uchwała zrealizowana – 
w dniu 09.03.2020 r. 
została sporządzona 
umowa sprzedaży. 

131. 1

6

6 

XVII/166/2019 23.09.2019 r.  w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg 
gminnych  

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 11315 z dn. 
01.10.2019 r. 
Uchwała będzie 
obowiązywała od 
1.01.2020 r. 



 

 

 

  

 

 

 

www.pultusk.pl                Strona 220 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2019  

132. 1

6

7 

XVII/167/2019 23.09.2019 r.  w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego mieszczącego 
się w budynku przy ul. 3 
Maja 21 w Pułtusku 

TBS  

133. 1

6

8 

XVIII/168/2019 30.10.2019 r.  w sprawie określenia 
wysokości oraz warunków 
udzielania bonifikat od 
opłat jednorazowych z 
tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe 
stanowiących własność 
Gminy Pułtusk w prawo 
własności tych gruntów 

FN-GGA Uchwała w trakcie 
realizacji  

134. 1

6

9 

XVIII/169/2019 30.10.2019 r.  w sprawie przekazania 
skargi według właściwości 

BR Uchwała zrealizowana.  
Rada Miejska 
w Pułtusku przekazała 
skargę Burmistrzowi 
Miasta Pułtusk jako 
organowi właściwemu 
do rozpatrzenia 

135. 1

7

9 

XVIII/170/2019 30.10.2019 r.  w sprawie emisji obligacji  FN-B Uchwała zrealizowana 

136. 1

7

1 

XVIII/171/2019 30.10.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

137. 1

7

2 

XVIII/172/2019 30.10.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12909 z dn. 
13.11.2019 r. 

138. 1

7

3 

XVIII/173/2019 30.10.2019 r.  sprawie określenia 
wysokości stawek podatku 
od nieruchomości 

FN-POL Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12910 z dn. 
13.11.2019 r. 
Traci moc uchwała nr 
III/20/2018 z dn. 
4.12.2018 r.  

139. 1

7

4 

XVIII/174/2019 30.10.2019 r.  w sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości  

FN-POL Uchwała jest 
realizowana od 
01.01.2020 r. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 12911 
z dn. 13.11.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
Nr XVI/141/2015 z dn. 
26.11.2015 r.  
Zmieniona uchwałą nr 
XX/194/2019 z dn. 
28.11.2019 r. 

140. 1

7

5 

XVIII/175/2019 30.10.2019 r.  w sprawie opłaty 
od posiadania psów  

FN-POL Uchwała jest 
realizowana od 
01.01.2020r. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 12912 z 
dn. 13.11.2019 r. 

141. 1

7

6 

XVIII/176/2019 30.10.2019 r.  w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego mieszącego 
się w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 9 w 
Pułtusku 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – na dzień 
12.05.2020 r. został 
wyznaczony II przetarg 
ustny nieograniczony. 

142. 1

7

7 

XVIII/177/2019 30.10.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki 

GKRPA Zmiana do uchwały 
Nr VI/41/2019 z dn. 
26.01.2019 r.  
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i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na rok 2019 

143. 1

7

8 

XVIII/178/2019 30.10.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017-
2020 

GKRPA Zmiana do uchwały 
Nr XXXIII/278/2016 
z dn. 29.12.2016 r. 

144. 1

7

9 

XVIII/179/2019 30.10.2019 r.  w sprawie wyboru 
ławników do sądów 
powszechnych 
na kadencję 2020-2023 

BR Uchwała zrealizowana. 
Rada Miejska 
w Pułtusku dokonała 
wyboru ławników 

145. 1

8

0 

XVIII/180/2019 30.10.2019 r.  w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Pułtusku 
przeprowadzenia kontroli 

BR Zmieniona uchwałą 
nr XX/209/2019 z dn. 
28.11.2019 r.  

146. 1

8

1 

XIX/181/2019 20.11.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

147. 1

8

2 

XIX/182/2019 20.11.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

148. 1

8

3 

XIX/183/2019 20.11.2019 r.  w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 13624 z dn. 
28.11.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr V/33/2015 z dn. 
12.02.2015 r.  
Zmieniona uchwałą 
nr XXI/210/2019 z dn. 
13.12.2019 r.  
Uchwała będzie 
obowiązywała  
od 1.01.2020 r. 

149. 1

8

4 

XIX/184/2019 20.11.2019 r.  w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez 
właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za 
pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 13625 z dn. 
28.11.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr VII/68/2015 z dn. 
30.04.2015 r. 
Zmieniona uchwałą 
Nr XXI/211/2019  
z dn. 13.12.2019 r.  
Uchwała będzie 
obowiązywała  
od 1.01.2020 r. 

150. 1

8

5 

XIX/185/2019 20.11.2019 r.  w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Pułtusk 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 13626 z dn. 
28.11.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr VII/67/2015 z dn. 
30.04.2015 r. 
Uchwała będzie 
obowiązywała  
od 1.01.2020 r. 

151. 1

8

6 

XIX/186/2019 20.11.2019 r.  w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Pułtusk i 
zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za 
uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 13627 z dn. 
28.11.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr XXVI/228/2016 
z dn. 17.06.2016 r. 
Uchwała będzie 
obowiązywała  
od 1.01.2020 r. 
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opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi   

152. 1

8

7 

XX/187/2019 28.11.2019 r.  w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży lokali 
mieszkalnych oraz 
ustalenia bonifikaty 
przy ich sprzedaży 

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14402 z dn. 
06.12.2019 r. 
Zmieniona uchwałą 
nr XXII/223/2019  
z dn. 30.12.2019 r.  
Rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody 
z dnia 2.01.2020 r. 

153. 1

8

8 

XX/188/2019 28.11.2019 r.  w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi 
Boby, gm. Pułtusk (etap 1) 

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14403 z dn. 
06.12.2019 r. 
Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze Wojewody 
z dnia 23.12.2019 r.  

154. 1

8

9 

XX/189/2019 28.11.2019 r.  w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części wsi 
Trzciniec i części wsi 
Głodowo, gm. Pułtusk 
(etap 1) 

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14404 z dn. 
06.12.2019 r. 
Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze Wojewody  
z dnia 23.12.2019 r. 

155. 1

9

0 

XX/190/2019 28.11.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

156. 1

9

1 

XIX/191/2019 28.11.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14405 z dn. 
06.12.2019 r. 

157. 1

9

2 

XX/192/2019 28.11.2019 r.  w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku 
od środków 
transportowych 

FN-POL Uchwała jest 
realizowana od 
01.01.2020 r. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 14406 
z dn. 06.12.2019 r. 
Traci moc uchwała 
nr XVI/142/2015 z dn. 
26.11.2015 r.  

158. 1

9

3 

XX/193/2019 28.11.2019 r.  w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego 
na 2020 rok 

FN-POL Uchwała jest 
realizowana od 
01.01.2020 r. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 14407 
z dn. 06.12.2019 r. 
 

159. 1

9

4 

XX/194/2019 28.11.2019 r.  zmieniająca uchwałę w 
sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości 

FN-POL Uchwała jest 
realizowana od 
01.01.2020 r. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 14408 
z dn. 06.12.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
nr XVIII/174/2019 z dn. 
30.10.2019 r. 

160. 1

9

5 

XX/195/2019 28.11.2019 r.  w sprawie opłaty targowej FN-POL Uchwała jest 
realizowana od 
01.01.2020 r. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 14409 
z dn. 06.12.2019 r. 
Traci moc uchwała 
nr XV/125/2015 
z dn.29.10.2015 r.  
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Zmieniona uchwałą 
nr XXI/214/2019 z dn. 
13.12.2019 r.  

161. 1

9

6 

XX/196/2019 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia 
regulaminów Targowisk 
na terenie gminy Pułtusk 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14410 z dn. 
06.12.2019 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr XIII/126/2003  
z dn. 19.11.2003 r. 
Uchwała będzie 
obowiązywała od 
1.01.2020 r. 

162. 1

9

7 

XX/197/2019 28.11.2019 r. uchylająca uchwałę w 
sprawie określenia 
wysokości opłat 
za rezerwację stanowisk 
i parkowanie pojazdów 
na potrzeby handlu na 
targowiskach miejskich 
przy ulicach Rynek i 
Traugutta 

KRś Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14411 z dn. 
06.12.2019 r. 
Uchyla uchwałę 
nr XIII/128/2003 
z dn. 19.11.2003 r.  
Uchwała wchodzi 
z dniem 1.01.2020 r. 

163. 1

9

8 

XX/198/2019 28.11.2019 r. uchylająca uchwałę w 
sprawie określenia 
wysokości opłat 
za rezerwację stanowisk 
do handlu i za wjazd na 
targowisko "Grabówiec" 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14412 z dn. 
06.12.2019 r. 
Uchyla uchwałę 
nr XIII/231/2004  
z dn. 17.04.2004r. 
Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 
01.01.2020 r. 

164. 1

9

9 

XX/199/2019 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia 
programu współpracy 
Gminy Pułtusk w 2020 r. z 
organizacjami 
pozarządowymi i 
podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

EP Uchwała jest 
realizowana w 2020  r. 

165. 2

0

0 

XX/200/2019 28.11.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Programu 
wspierania rodzin 
wielodzietnych w Gminie 
Pułtusk "Karta Rodziny 
3+" 

ORN Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14413 z dn. 
06.12.2019 r. 
Zm. do uchwały nr 
XXX/247/2016 z dn. 
29.09.2016 r.  

166. 2

0

1 

XX/201/2019 28.11.2019 r. w sprawie zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodku wsparcia 
-schronisku dla osób 
bezdomnych i schronisku 
dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi 

MOPS W trakcie realizacji, 
zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób 
bezdomnych zostały 
przyjęte i są stosowane. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14414 z dn. 
06.12.2019 r. 
Utrata mocy uchwały 
LIV/426/2018 z dn. 
7.02.2018 r.  

167. 2

0

2 

XX/202/2019 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 
dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum 
Nr 1 im. Klaudyny 
Potockiej w Pułtusku 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14415 z dn. 
06.12.2019 r. 
 

168. 2

0

3 

XX/203/2019 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności 
dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14416 z dn. 
06.12.2019 r. 
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Nr 3 im. ks. bpa Andrzeja 
Noskowskiego w Pułtusku 

169. 2

0

4 

XX/204/2019 28.11.2019 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy położonej w mieście 
Pułtusk  

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 14417 z dn. 
06.12.2019 r. 

170. 2

0

5 

XX/205/2019 28.11.2019 r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego mieszczącego 
się w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 10 
w Pułtusku (dot. lokalu o 
pow. 61,95 m2) 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – na dzień 
06.05.2020 r. został 
wyznaczony termin 
sporządzenia aktu 
notarialnego. 

171. 2

0

6 

XX/206/2019 28.11.2019 r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego mieszczącego 
się w budynku przy ul. 
Świętojańskiej 10 w 
Pułtusku (dot. lokalu o 
pow. 27,55 m² ) 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – w dniu 
10.03.2020 r. upłynął 
termin wywieszenia 
wykazu o przeznaczeniu 
nieruchomości 
do sprzedaży 

172. 2

0

7 

XX/207/2019 28.11.2019 r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego mieszczącego 
się w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 10 
w Pułtusku (dot. lokalu o 
pow. 81,68 m²) 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – w dniu 
10.03.2020 r. upłynął 
termin wywieszenia 
wykazu o przeznaczeniu 
nieruchomości 
do sprzedaży. 

173. 2

0

8 

XX/208/2019 28.11.2019 r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego mieszczącego 
się w budynku przy 
ul. Świętojańskiej 9 w 
Pułtusku (dot. lokalu o 
pow. 48,00 m²) 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – na dzień 
02.06.2020 r. został 
wyznaczony II przetarg 
ustny nieograniczony. 

174. 2

0

9 

XX/209/2019 28.11.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Pułtusku 
przeprowadzenia kontroli 

Komisja 
Rewizyj

na 

Zmiana do uchwały 
nr XVIII/180/2019  
z dn. 30.10.2019 r. 

175. 2

1

0 

XXI/210/2019 13.12.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 15283 z dn. 
06.12.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
nr XIX/183/2019 z dn. 
20.11.2019 r.  
Uchwała będzie 
obowiązywała od 
01.01.2020 r. 

176. 2

1

1 

XXI/211/2019 13.12.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez 
właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za 
pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 15284 z dn. 
06.12.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
nr XIX/184/2019 z dn. 
20.11.2019 r. 
Uchwała będzie 
obowiązywała 
od 01.01.2020 r. 

177. 2

1

2 

XXI/212/2019 13.12.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Pułtusk 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 15285 z dn. 
06.12.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
nr XIX/185/2019 z dn. 
20.11.2019 r. 
Uchwała będzie 
obowiązywała od 
01.01.2020 r. 

178. 2

1

3 

XXI/213/2019 13.12.2019 r. w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
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179. 2

1

4 

XXI/214/2019 13.12.2019 r. Zmieniająca uchwałę 
w sprawie opłaty targowej  

 Uchwała jest 
realizowana od 
01.01.2020 r. Uchwałę 
opublikowano w Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 15286 
z dn. 06.12.2019 r. 
Zmiana do uchwały 
Nr XX/195/2019 z dn. 
28.11.2019 r.  

180. 2

1

5 

XXII/215/2019 30.12.2019 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/40/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 

181. 2

1

6 

XXII/216/2019 30.12.2019 r.  w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2019 

FN-B Uchwała zmienia 
uchwałę Nr  VI/39/2019 
z dnia 25.01.2019 r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 686 z dn. 
15.01.2020 r. 

182. 2

1

7 

XXII/217/2019 30.12.2019 r.  Uchwała Budżetowa 
Gminy Pułtusk na rok 
2020  

FN-B Uchwała jest 
realizowana w 2020  r. 
Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 687 z dn. 
15.01.2020 r. 

183. 2

1

8 

XXII/218/2019 30.12.2019 r.  w sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

FN-B Uchwała jest 
realizowana w 2020 r. 
Traci moc uchwała 
nr VI/40/2019 z dn. 
25.01.2019 r. 

184. 2

1

9 

XXII/219/2019 30.12.2019 r.  w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na rok 2020 

GKRPA Uchwała jest 
realizowana w 2020  r. 

185. 2

2

0 

XXII/220/2019 30.12.2019 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2017-
2020 

GKRPA Zmiana do uchwały 
nr XXXIII/278/2016  
z dn. 29.12.2016 r.  

186. 2

2

1 

XXII/221/2019 30.12.2019 r.  w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg 
gminnych na cele 
niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną 
dróg gminnych 

KRŚ Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 688 z dn. 
15.01.2020 r. 
Traci moc uchwała 
nr XIX/205/2008  
z dn. 8.02.2008 r. 
Uchwała będzie 
obowiązywała w 2020 r. 

187. 2

2

2 

XXII/222/2019 30.12.2019 r.  zmieniająca uchwałę  
w sprawie zasad 
wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pułtusk 

KRŚ-SM Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 689 z dn. 
15.01.2020 r. 
Zmiana do uchwały 
nr LXI/481/2018  
z dn. 14.06.2018r.  
Uchwała realizowana 
na bieżąco. 

188. 2

2

3 

XXII/223/2019 30.12.2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży lokali 
mieszkalnych oraz 
ustalenia bonifikaty przy 
ich sprzedaży 

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 690 z dn. 
15.01.2020 r. 
Zmiana do uchwały 
nr XX/187/2019 z dn. 
28.11.2019 r.  

189. 2

2

4 

XXII/224/2019 30.12.2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wynajęcie lokali  
od Towarzystwa 
Budownictwa 

KRŚ-SM Uchwała będzie 
zrealizowana w 2020 r. 
– zostaną podpisane 
umowy najmu 2 lokali 
mieszkalnych 
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Społecznego Pułtusk sp. 
z o.o. 

190. 2

2

5 

XXII/225/2019 30.12.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie powierzenia 
Gminie Pułtusk 
prowadzenia 
i finansowania zadania 
publicznego   

IPŚP Zmiana do uchwały 
nr IX/87/2019 z dn. 
29.03.2019 r.  

191. 2

2

6 

XXII/226/2019 30.12.2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół 
podstawowych  
prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk oraz 
określenia granic 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych od 1 
września 2019 r. 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 691 z dn. 
15.01.2020 r. 
Zmiana do uchwały 
nr XIV/134/2019 r.  
z dn. 27.06.2019 r.  

192. 2

2

7 

XXII/227/2019 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Pułtusk 
na rok szkolny 2019/2020 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 692 z dn. 
15.01.2020 r. 
 

193. 2

2

8 

XXII/228/2019 30.12.2019 r. w sprawie zasad i 
warunków używania herbu 
Gminy Pułtusk 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 693 z dn. 
15.01.2020 r. 
Utraciła moc uchwała 
nr XVIII/265/2000  
z dn. 27.01.2000 r.  

194. 2

2

9 

XXII/229/2019 30.12.2019 r. w sprawie zasad i 
warunków używania 
sztandaru społeczności 
Pułtuska wraz 
z ceremoniałem pocztu 
sztandarowego 

EP Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 694 z dn. 
15.01.2020 r. 
 

195. 2

3

0 

XXII/230/2019 30.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Pułtusku 

Komisja 
Rewizyj

na 

Uchwała w trakcie 
realizacji 
 

196. 2

3

1 

XXIII/231/2019 17.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
protokołu pokontrolnego 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Pułtusku 

Komisja 
Rewizyj

na 

Uchwała zrealizowana.  
Rada Miejska w 
Pułtusku przyjęła 
protokół pokontrolny 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Pułtusku 
z kontroli działalności 
Burmistrza Miasta 
Pułtusk w zakresie 
nadzoru właścicielskiego 
nad Spółką TBS 

 
 

 


