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1. Wstęp 
 

Szanowni Państwo,   
 

zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 r. ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie 

miejskiej raport o stanie gminy,  podsumowujący jego działalność w roku 

poprzednim. 

Przedłożony przeze mnie „Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018”,                     

to wypełnienie po raz pierwszy tego obowiązku. Ustawodawca określił,                    

że raport powinien obejmować w szczególności realizację polityk, programów                  

i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego oraz umożliwił radzie 

miejskiej określenie wymogów dotyczących raportu.  

Pierwszy raport o stanie Gminy Pułtusk jest dokumentem specyficznym                       

m.in. ze względu na brak możliwości odniesienia się do danych przedstawionych                           

w raportach za poprzednie lata. Wyróżnikiem raportu o stanie gminy Pułtusk                

za 2018 rok jest również to, że podsumowania działalności dokonuję                           

jako Burmistrz, który objął urząd 19 listopada 2018 r.  A w 2018 r. zaszły istotne 

zmiany w zakresie zarządzania gminą – w związku ze zmianą osób, które pełniły 

obowiązki organów gminy. Istotną kwestią, którą należało zająć się w pierwszej 

kolejności było więc ustabilizowanie sytuacji gminy.  

Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy, jej sytuacji 

gospodarczej i społecznej oraz podstawę do dialogu i obiektywnej oceny. 

Dokument zawiera sprawozdawcze, syntetyczne dane, zaprezentowane                        

w podziale na poszczególne obszary tematyczne, które wynikają z ustawowego 

zakresu zadań gminy. Raport pokazuje, które obszary działalności gminy                        

są priorytetowe, biorąc pod uwagę, np. liczbę zrealizowanych w ich zakresie 

inwestycji, projektów bądź wydatkowane na nie środki finansowe. 

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

i zaangażowania radnych Rady Miejskiej, sołtysów, pracowników urzędu 

miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek oraz 

stowarzyszeń, organizacji i mieszkańców naszej gminy, za co chciałbym 

wszystkim podziękować.  

Mam nadzieję, że postępująca integracja społeczna nad którą będziemy 

pracować, zaowocuje kolejnymi pomysłami, dobrymi inwestycjami, a tym 

samym nie tylko  poprawą wizerunku miasta lecz także podniesieniem komfortu 

życia codziennego w Pułtusku. 

Opracowując raport o stanie gminy, podsumowujący 2018 rok, nie sposób nie 

myśleć o teraźniejszości i przyszłości. Zapewniam Państwa, że kierunek mojej 

działalności jako Burmistrza Miasta Pułtusk wyznaczają prawo, dobro publiczne                   

i pomyślność mieszkańców Gminy Pułtusk, zgodnie ze słowami ślubowania, 

które złożyłem obejmując urząd.  

      Wojciech Gregorczyk 

 

      Burmistrz Miasta Pułtusk 
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Radni Rady Miejskiej VII kadencji; źródło: Pułtuska Gazeta Powiatowa 

 

2. Zarządzanie gminą    
 

2.1. Burmistrz, sekretarz, skarbnik 
 

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz 
W okresie od 01.01.2018 r. do 29.01.2018 r.  

Burmistrz Miasta Pułtusk Róża Krasucka 
W okresie od 31.01.2018 r. do 26.02.2018 r.  

Wyznaczona do pełnienia funkcji  
Burmistrza Miasta Pułtusk Dorota Subda 
W okresie od 27.02.2018 r. do 14.11.2018 r.  

Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz 
W okresie od 15.11.2018 r. do 19.11.2018 r.  

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk 
W okresie od 19.11.2018 r. do 31.12.2018 r.  
 

Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Róża Krasucka 
W okresie od 01.01.2018 r. do 29.01.2018 r.  

Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Andrzej Popowicz 
W okresie od 15.03.2018 r. do 14.11.2018 r.  

Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Tomasz Sobiecki 
W okresie od 21.11.2018 r. do 31.12.2018 r.  
 

Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak 
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  
 

Skarbnik Miasta Pułtusk Teresa Turek  
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

 

2.2. Rada Miejska w Pułtusku 
W okresie od 01.01.2018 r. do 19.11.2018 r.  

Skład Rady Miejskiej w Pułtusku VII kadencji: 
 

1. Wydra Andrzej – Przewodniczący Rady Miejskiej 
2. Gemza Cezary – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
3. Miler Artur Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

4. Befinger Ryszard Feliks 
5. Borek Paulina 
6. Frejlich Anna Danuta 
7. Kisiel Michał 
8. Kłosiński Konrad 
9. Kowalska Beata Joanna 
10. Król Barbara Grażyna 
11. Krysiak Sławomir 
12. Nalewajk Adam 
13. Ochtabiński Tadeusz Wiesław 
14. Osica Mariusz 
15. Pieńkos Bogdan 
16. Piórek Franciszek Remigiusz 
17. Prewęcki Adam 
18. Purgacz Ireneusz 
19. Rutkowski Ryszard 
20. Zaleska Agnieszka 
21. Zaremba Stanisław 
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Radni Rady Miejskiej VIII kadencji;                                      
źródło: Pułtuska Gazeta Powiatowa 

 

Od 19.11.2018 r.   

Skład Rady Miejskiej w Pułtusku VIII kadencji: 
 

1. Purgacz Ireneusz – Przewodniczący Rady Miejskiej 

2. Łaszczych Henryk Edward – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

3. Osica Mariusz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

4. Frejlich Anna Danuta 

5. Górecki Michał Sebastian 

6. Kisiel Michał 

7. Knochowski Adam 

8. Kordowski Cezary 

9. Kowalska Beata Joanna 

10. Krysiak Sławomir 

11. Maicki Adam 

12. Mitkowski Andrzej Marek 

13. Nalewajk Adam 

14. Pieńkos Bogdan 

15. Piórek Franciszek Remigiusz 

16. Prewęcki Adam 

17. Rutkowski Ryszard 

18. Skarżyński Łukasz 

19. Szmeja Mirosław 

20. Wydra Andrzej 

21. Zaremba Stanisław 
 

 

Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Pułtusku VII i VIII 

kadencji: 

 

Komisja wykonuje obowiązki kontrolne Rady oraz inne określone                         

w ustawie. 

 

W okresie od 01.01.2018 r. do 07.02.2018 r.  
Uchwała nr II / 14 / 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r.  

Uchwała nr II / 19 / 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r.  

Uchwała nr VIII / 79 / 2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 maja 2015 r.  

 

1. Prewęcki Adam – Przewodniczący 

2. Borek Paulina 

3. Kowalska Beata 

4. Król Barbara 

5. Nalewajk Adam 

6. Zaręba Stanisław 
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W okresie od 07.02.2018 r. do 19.11.2018 r.  
Uchwała nr LIV / 432 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r.  

Uchwała nr LIV / 433 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 lutego 2018 r.  
 

1. Pieńkos Bogdan – Przewodniczący 

2. Borek Paulina 

3. Kowalska Beata 

4. Krysiak Sławomir 

5. Purgacz Ireneusz 
 

Od 26.11.2018 r.   
Uchwała nr II / 8 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  

Uchwała nr II / 14 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  
 

1. Górecki Michał – Przewodniczący 

2. Kisiel Michał 

3. Krysiak Sławomir 

4. Maicki Adam 

5. Mitkowski Andrzej 

6. Skarżyński Łukasz 

7. Wydra Andrzej 

 

 

Komisja w szczególności zajmuje się opiniowaniem spraw związanych                         

z: gospodarowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi                                    

i użytkowymi, rozwojem  budownictwa mieszkaniowego, komunikacją 

miejską, ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi, 

utrzymaniem czystości i porządku  w gminie,  funkcjonowaniem spółek 

gminnych.  
 

W okresie od 01.01.2018 r. do 19.11.2018 r.  

Uchwała nr II / 11 / 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r.  

Uchwała nr II / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r. 

 

1. Kłosiński Konrad – Przewodniczący 

2. Befinger Ryszard 

3. Borek Paulina 

4. Kisiel Michał 

5. Kowalska Beata 

6. Król Barbara 

7. Nalewajk Adam 

8. Ochtabiński Tadeusz 

9. Osica Mariusz 

10. Wydra Andrzej 

11. Zaremba Stanisław 
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Od 26.11.2018 r.   
Uchwała nr II / 10 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  

Uchwała nr II / 16 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. 
 

1. Maicki Adam – Przewodniczący 

2. Frejlich Anna 

3. Kisiel Michał 

4. Knochowski Adam 

5. Kordowski Cezary 

6. Łaszczych Henryk 

7. Osica Mariusz 

8. Prewęcki Adam 

9. Szmeja Mirosław 
 

 

 

Komisja w szczególności zajmuje się sprawami: stanu dróg,                             

ulic i mostów; porządku i bezpieczeństwa publicznego, rolnictwa                     

i ochrony środowiska; oświetlenia gminnego; budowy i modernizacji 

miejskiej infrastruktury komunalnej, w tym w zakresie: wodociągów, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii cieplnej i elektrycznej, 

alternatywnych źródeł energii, dróg i organizacji ruchu drogowego, 

zieleni gminnej, cmentarzy komunalnych, ładu przestrzennego, 

ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej; funkcjonowania 

świetlic, obiektów wiejskich i targowisk. 
 

 

W okresie od 01.01.2018 r. do 19.11.2018 r.  

Uchwała nr II / 12/ 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r.  

Uchwała nr II / 17/ 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r. 
 

1. Rutkowski Ryszard – Przewodniczący 

2. Befinger Ryszard 

3. Kisiel Michał 

4. Kowalska Beata 

5. Król Barbara 

6. Miler Artur 

7. Nalewajk Adam 

8. Piórek Franciszek 

9. Prewęcki Adam 

10. Zaleska Agnieszka 
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Od 26.11.2018 r.   

Uchwała nr II / 11 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  

Uchwała nr II / 17 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. 
 

1. Piórek Franciszek – Przewodniczący 

2. Kisiel Michał 

3. Kordowski Cezary 

4. Kowalska Beata 

5. Łaszczych Henryk 

6. Maicki Adam 

7. Prewęcki Adam 

8. Rutkowski Ryszard 

9. Szmeja Mirosław 

 

Komisja zajmuje się sprawami: oświaty, kultury, kultury fizycznej, 

sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działania Komisji, 

pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zwalczania patologii 

społecznych, w tym alkoholizmu i narkomanii, opieki nad rodziną, 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
 

W okresie od 01.01.2018 r. do 19.11.2018 r.  

Uchwała nr II / 13/ 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r.  

Uchwała nr II / 18/ 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r. 
 

1. Kowalska Beata – Przewodnicząca 

2. Borek Paulina 

3. Frejlich Anna 

4. Gemza Cezary 

5. Kłosiński Konrad 

6. Nalewajk Adam 

7. Osica Mariusz 

8. Purgacz Ireneusz 

9. Zaremba Stanisław 
 

Od 26.11.2018 r.   
Uchwała nr II / 12 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  

Uchwała nr II / 18 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. 
 

1. Zaremba Stanisław – Przewodniczący 

2. Frejlich Anna 

3. Kowalska Beata 

4. Łaszczych Henryk 

5. Nalewajk Adam 

6. Osica Mariusz 

7. Purgacz Ireneusz 
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Komisja zajmuje się opiniowaniem projektu budżetu i zmian                                  

w uchwałach budżetowych, innych projektów uchwał związanych                         

z gospodarką finansową gminy, wniosków Burmistrza i stałych komisji 

dot. gospodarki finansowej gminy, wydawaniem opinii dot. sposobu 

finansowania inwestycji gminnych oraz sprawami związanymi z analizą 

wykonania budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 

 

W okresie od 01.01.2018 r. do 19.11.2018 r.  

Uchwała nr II / 10 / 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r.  

Uchwała nr II / 15 / 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2014 r. 
 

1. Frejlich Anna – Przewodnicząca 

2. Gemza Cezary 

3. Krysiak Sławomir 

4. Miler Artur 

5. Pieńkos Bogdan 

6. Prewęcki Adam 

7. Rutkowski Ryszard 

8. Wydra Andrzej 

9. Zaremba Sławomir 
 

Od 26.11.2018 r.  
Uchwała nr II / 7 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  

Uchwała nr II / 13 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. 
 

1. Krysiak Sławomir – Przewodniczący 

2. Mitkowski Andrzej 

3. Pieńkos Bogdan 

4. Skarżyński Łukasz 

5. Wydra Andrzej 

6. Zaremba Sławomir 

 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmuje się: opiniowaniem skarg,                   

na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych,                            

do rozpatrzenia których właściwa jest rada gminy; opiniowaniem 

wniosków, do rozpatrzenia których właściwa jest rada gminy, a których 

przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, 

wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania 

nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb 

ludności; opiniowaniem petycji kierowanych do rady. 
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Od 26.11.2018 r.   

Uchwała nr II / 9 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  

Uchwała nr II / 15 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r. 

 

1. Pieńkos Bogdan – Przewodniczący 

2. Górecki Michał 

3. Knochowski Adam 

4. Nalewajk Adam 

5. Piórek Franciszek 

6. Rutkowski Ryszard 

7. Zaremba Stanisław 

 

 

 

Uchwała nr II / 19 / 2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2018 r.  

Uchwała nr VI / 45 / 2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2019 r. 

 

1. Purgacz  Ireneusz – Przewodniczący 

2. Krysiak Sławomir 

3. Łaszczych Henryk 

4. Mitkowski Andrzej 

5. Osica Mariusz 

6. Skarżyński Łukasz 

 

 

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 (Dz. U. poz. 130) i innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Komisja przedłożyła projekt Statutu 

Gminy Pułtusk na sesji w dniu 27 marca 2019 r., który został przyjęty 

przez Radę Miejską w Pułtusku bez poprawek. W dniu                                        

10 kwietnia 2019 r. wszedł w życie nowy Statut Gminy Pułtusk.  
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2.3. Jednostki pomocnicze 
 
 

W gminie Pułtusk funkcjonują 23 sołectwa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwisko i Imię Sołtysa Sołectwo 

1. Galas Alina Sołtys wsi  Białowieża  

2. Godlewski Henryk Sołtys wsi  Boby   

3. Tomporek Alina Sołtys wsi  Chmielewo  

4. Siemek  Agnieszka Sołtys wsi  Głodowo  

5. Kaczmarczyk Mieczysław Sołtys wsi  Gnojno  

6. Pielachowska Henryka Sołtys wsi  Grabówiec  

7. Tomczak Ryszard Sołtys wsi  Gromin  

8. Dobrzyński Jerzy Sołtys wsi  Jeżewo  

9. Mitkowski  Janusz Sołtys wsi  Kleszewo  

10. Kozarzewski Marek Sołtys wsi  Kacice  

11. Słończewska  Danuta Sołtys wsi  Kokoszka  

12. Kubecka  Magdalena Sołtys wsi  Lipa  

13. Żurawiński  Waldemar Sołtys wsi  Lipniki Nowe   

14. Bochenek Jan Sołtys wsi  Lipniki Stare   

15. Warda Tadeusz Sołtys wsi  Moszyn   

16. Szulecki  Zenon Sołtys wsi  Olszak   

17. Ślesicki  Jerzy Sołtys wsi  Pawłówek   

18. Mitkowski  Andrzej Sołtys wsi  Płocochowo   

19. Mróz Andrzej Sołtys wsi  Ponikiew   

20. Wysocka Hanna Sołtys wsi  Przemiarowo  

21. Jabłońska Marianna Sołtys wsi  Szygówek  

22. Piórek Roman Sołtys wsi  Trzciniec  

23. Rakocki   Ryszard Sołtys wsi  Zakręt  
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2.4. Urząd Miejski w Pułtusku 
 

 

 

Siedzibą Urzędu Miejskiego w Pułtusku jest budynek 

ratusza przy ul. Rynek 41.   

W budynku przy ul. Staszica 35 mieściły się:                  

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych 

i Straży Miejskiej oraz Zespół ds. Edukacji, Kultury                     

i Sportu. 

 

 

2.4.1.  Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pułtusku 

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
       

 
     Jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk 
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KZ - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej 

OIN - Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

SAW - Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 

IOD - Inspektor Ochrony Danych 

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 do spraw Archiwum Zakładowego 

ZEKiS - Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu 

BR - Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej 

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 

IPŚP - Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

SKO - Samodzielne Stanowisko Koordynator ds. Społeczno-Oświatowych 

RP - Stanowisko Radcy Prawnego  

TP - Zespół Turystyki i Promocji  

TP – GCI - Gminne Centrum Informacji 

SZP - Zespół do spraw Zamówień Publicznych 

JRP - Zespół Jednostka Realizująca Projekt Strefy zieleni i rekreacji                              

w Pułtusku 
  

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku 

PBP - Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusku 

Muzeum Regionalne - Muzeum Regionalne w Pułtusku 

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 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 

PSP3 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi                              

im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku 

ZS2 - Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 

PSP4 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi                                     

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku 

PM 4 - Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 

PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku 

PSP w Płocochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego                     

Jana Pawła II w Płocochowie 

ZSP w  Przemiarowie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie 

Żłobek Miejski - Żłobek Miejski w Pułtusku 



 

 Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018 | 17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku obowiązywała 

struktura organizacyjna utworzona na podstawie zarządzenia nr 359/2017 

Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. 

W trakcie 2018 roku struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego                             

w Pułtusku kilkakrotnie ulegała zmianie w tym: 

 

 Zarządzeniem nr 379/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia                           

18 stycznia 2018 r. - Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień 

Publicznych zamieniono na Zespół ds. Zamówień Publicznych                            

i dodano Zespół Jednostkę Realizującą Projekt Strefy zieleni i rekreacji 

w Pułtusku, 

 Zarządzeniem nr 395/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia                            

1 marca 2018 r. - zlikwidowano Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,                 

w Wydziale Organizacji i Nadzoru dodano Zespół ds. Edukacji, Kultury 

i Sportu oraz dodano Samodzielne Stanowisko Koordynator                         

ds. Społeczno – Oświatowych, 

 Zarządzeniem nr 400/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia                           

6 marca 2018 r. - zlikwidowano Samodzielne Stanowisko                              

ds. Informatyki Urzędu – zadania przeszły do Wydziału Organizacji                       

i Nadzoru, 

 Zarządzeniem nr 406/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia                            

9 marca 2018 r. - w ramach Wydziału Inwestycji, Rolnictwa                               

i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych utworzono dwa referaty: 

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

oraz Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, 
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 Zarządzeniem nr 452/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia                          

30 maja 2018 r. – stanowisko Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji zamieniono na stanowisko Inspektora Ochrony Danych, 

 Zarządzeniem nr 481/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia                    

7 sierpnia 2018 r. - Samodzielny Referat Turystyki i Promocji został 

przekształcony w Zespół Turystyki i Promocji. 

 

 

 

 

2.4.2. Certyfikat jakości 

Od 2010 roku Urząd Miejski w Pułtusk posiadał system zarządzania 

jakością, zgodny z normą PN ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług 

administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych 

własnych i zleconych zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej 

oraz zapewniających wszechstronny rozwój Gminy Pułtusk.  

Corocznie, zgodność z normą i wdrożonymi procedurami, potwierdzana 

była audytami zewnętrznymi – pośrednimi, a raz na trzy lata audytem 

ponownej certyfikacji. W związku ze zaktualizowaniem we wrześniu 

2015 roku normy ISO 9001:2008 już w listopadzie 2016 r. w czasie auditu 

ponownej certyfikacji, nie korzystając z 3-letniego okresu przejściowego 

pozwalającego na dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością, Urząd 

Miejski w Pułtusku przeszedł na nową normę ISO. Przyznanie certyfikatu 

potwierdziło spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015.  

System był utrzymywany i monitorowany do listopada 2018 r., do tego 

czasu podlegał okresowym przeglądom i audytom wewnętrznym 

służącym ciągłemu doskonaleniu, celem zwiększenia zadowolenia 

klientów zewnętrznych i wewnętrznych. 
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2.5. Zarządzenia Burmistrza Miasta Pułtusk 
 

Burmistrz Miasta wydaje dwa rodzaje zarządzeń: 

 działając jako organ wykonawczy gminy; 

 wewnętrzne – działając jako kierownik urzędu. 

Zarządzenia Burmistrza jako organu wykonawczego gminy podejmowane                    

są w danej kadencji na jaką został wybrany 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 2018 roku Burmistrz Miasta Pułtusk wydał łącznie 153 zarządzenia 

działając jako organ gminy, z których 9 zarządzeń sporządzonych zostało 

przez jednostki organizacyjne gminy (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Pułtusku oraz działającą przy MOPS – Gminną Komisję Rozpatrywania 

Problemów Alkoholowych), natomiast 144 zarządzenia zostały 

sporządzone przez Urząd Miejski w Pułtusku. 

Zarządzeń wewnętrznych w 2018 r. Burmistrz Miasta Pułtusk wydał -  89, 

które zostały sporządzone przez następujące wydziały, referaty i zespoły 

Urzędu Miejskiego w Pułtusku: 
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2.6. Kontrola zarządcza w Gminie Pułtusk 
 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 362 / 2017 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia             

19 grudnia 2017 r. kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego                  

w Pułtusku, zostali zobligowani do złożenia informacji o zidentyfikowanych                        

i ocenionych ryzykach w ramach działania swoich komórek organizacyjnych, 

przeciwdziałania tym ryzykom oraz opisaniu szans osiągnięcia celu - zadania. 

Kierownicy komórek organizacyjnych złożyli informacje dotyczące 

identyfikacji ryzyka i metod ich przeciwdziałania. 

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.  

Powyższe 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.   

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 362/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Burmistrza 

Miasta Pułtusk kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk zostali 

zobligowani do złożenia informacji o sposobie zorganizowania                                   

i funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych im jednostkach. Burmistrz 

Miasta Pułtusk zobligował kierowników ww. jednostek do organizowania                     

i zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli 

zarządczej z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki. 

Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych oświadczyli, iż wypełniają 

standardy kontroli zarządczej w swoich jednostkach.  Jednak wyniki badań 

przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Audytora wewnętrznego wskazują 

na fakt, iż funkcjonujące we wszystkich  jednostkach procedury i praktyki                    

z zakresu kontroli zarządczej, dość istotnie odbiegały od zaleceń zawartych                  

w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku                         

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 

Sytuacja ta może oznaczać, iż kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Pułtusk nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat standardów kontroli 

zarządczej, co utrudnia im obiektywną ocenę sytuacji.  Dla uzyskania poprawy 

w tym zakresie, należy przeprowadzić dla wszystkich kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych szkolenie, którego celem będzie 

usystematyzowanie ich wiedzy w przedmiotowym zakresie. Szkolenie                         

to może zostać przeprowadzone przez wybraną do tego celu firmę 

zewnętrzną lub przez zatrudnionego w Urzędzie audytora wewnętrznego.   
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2.7. Kontrole przeprowadzone w Gminie Pułtusk 
 

 

 

 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
2 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: 

• kontrola projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces!” 
1 

Wykorzystanie dotacji przekazanej w 2017 r. z budżetu 

Państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” moduł II 

w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
4 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: 

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

- 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie: 

• kontrola realizacji projektu pn. „Wsparcie rodziców dzieci 
w wieku do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk” 

 

8 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: 

• Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej                             
z budżetu państwa w 2017 r. w ramach wieloletniego 
programu Senior+ 

Brak 

protokołu 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pułtusku:  

• Kontrola w zakresie utrzymania należytego stanu 
higieniczno - sanitarnego w Urzędzie Miejskim w Pułtusku 

- 



 

22| Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018   

 
 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
17 

 

Inspektor nadzoru mgr inż. Lech Chrzanowski: 
• kontrola okresowa/roczna/ stanu technicznego budynku 

głównego z trybuną i zadaszeniem 
 

Inspektor nadzoru mgr inż. Lech Chrzanowski: 
• kontrola okresowa/roczna/ stanu technicznego budynku 

magazynowo - gospodarczego 
 

Inspektor nadzoru mgr inż. Lech Chrzanowski: 
• kontrola okresowa/roczna/ stanu technicznego 

wyposażenia w urządzenia i obiekty małej architektury 
 

Firma Handlowo - Usługowa „Ognik”: 
• przegląd okresowy i konserwacja hydrantów 

wewnętrznych 
 

„Kominiarstwo” Grzegorz Grabowski: 
• okresowa kontrola przewodów kominowych 

 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

– 
 
 
 

– 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku: 
• kontrola stanu technicznego obiektu pływalni 

 

Inspektor nadzoru mgr inż. Lech Chrzanowski: 
• kontrola okresowa/półroczna/ stanu technicznego 

obiektu pływalni (dwukrotnie) 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 
• utrzymanie właściwego stanu higieniczno-sanitarnego                  

na obiekcie pływalni 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 
• kontrola pobranych próbek wody basenowej do badań 

jakości wody i jej przydatności do kąpieli 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna                                     
w Ciechanowie: 

• badanie okresowe stężeń substancji chemicznych 
 

Firma Handlowo – Usługowa „Ognik”: 
• przegląd okresowy i konserwacja hydrantów 

wewnętrznych oraz sprzętu ppoż. 
 

„Kominiarstwo” Grzegorz Grabowski: 
• okresowa kontrola przewodów kominowych 

 

„Serwico”: 
• przegląd okresowy kotłowni gazowej 

 
 

– 
 

– 
 
 
 

– 
 
 

– 
 
 
 

– 
 
 

– 
 
 
 

– 
 
 

– 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 
• utrzymanie należytego stanu higieniczno – sanitarnego 

kąpieliska (trzykrotnie) 

 
 

– 
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Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
1 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Płocku Wydział Kontroli 

Płatników Składek: 

• prawidłowość i rzetelność obliczania składek                               
na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, a także 
zgłaszania 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 

1 

 

 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

3 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna                            

w Pułtusku: 

• stan sanitarno - techniczny placówki – ocena 
jadłospisu, ocena programu pn. „Czyste powietrze 
wokół nas” 

– 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

• zakres kontroli – zgodnie z ustawą o ZNS 
– 

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna                              

w Pułtusku: 

• ocena stanu sanitarno-technicznego żywienia, 
warunków zdrowotnych, środowiska pracy 

– 

 

 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
2 

Ocena stanu sanitarnego placówki.  

Udzielono instruktażu dot. wyposażenia apteczki, 

udzielenia pierwszej pomocy, zakazu palenia tytoniu 

– 

 

Audyt systemu kontroli zarządczej 4 
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Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

6 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku: 

• kontrola dokumentacji użytkowego obiektu 
– 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie: 

• wizja lokalna w PSP 1 w zakresie oceny warunków kształcenia, 
wychowania i opieki 

– 

Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Pułtusku: 

• funkcjonowanie kontroli zarządczej 
– 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• ocena stanu szkoły do rozpoczęcia r. szk. 2018/2019 
– 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• ocena stanu sanitarnego szkoły 
– 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku: 

• zakres kontroli – zgodnie z ustawą  z dnia 13.10.1998 r.                      
o systemie ubezpieczeń społecznych 

– 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

4 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pułtusku: 

• ocena interwencji programowej „Trzymaj Formę” 
– 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pułtusku: 

• ocena stanu sanitarno-technicznego placówki 
– 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie: 

• prawidłowość wykonywania przez dyrektora szkoły zadań                    
w zakresie prowadzonego nadzoru pedagogicznego 

– 

Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Pułtusku: 

• funkcjonowanie kontroli zarządczej 
– 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

4 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie: 

• realizacja zaleceń wydanych dyrektorowi szkoły w wyniku 
kontroli zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pobytu w szkole, przeprowadzonej w dniach                     
10 - 11.10.2017r. 

– 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie: 

• zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szk. 2018/2019 

– 

Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Pułtusku: 

• funkcjonowanie kontroli zarządczej 
– 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• ocena stanu sanitarnego placówki 
– 
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Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
4 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie: 

• ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach 
ogólnodostępnych 

– 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 
– 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku: 

• kontrola okresowa płatnika składek 
1 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• ocena stanu sanitarno-technicznego placówki i sposobu 
żywienia, przestrzegania zasad BHP 

– 

 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

3 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku: 

• kontrola dot. badania ciężaru tornistrów uczniów 
– 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku: 

• ocena stanu sanitarnego szkoły 
– 

Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Pułtusku: 

• funkcjonowanie kontroli zarządczej 
– 

 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontrol

i zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

8 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku: 

• ocena stanu sanitarnego na bloku żywieniowym, ocena 
programu pn. „Trzymaj Formę” 

– 

Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Pułtusku: 

• funkcjonowanie kontroli zarządczej 
– 

Mazowiecki Kurator Oświaty: 

• zgodność z przepisami prawa przeprowadzonego 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 
szkolny 2018/2019 

– 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku: 

• przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 

– 

Mazowiecki Kurator Oświaty: 

• monitorowanie – kształcenie u uczniów kompetencji 
kluczowych 

– 

Główny specjalista ds. BHP: 

• zapewnienie bezpieczeństwa 
– 

Kontrola okresowa / roczna / stanu technicznego budynku 

szkoły 
– 

Kontrola okresowa / roczna / stanu technicznego przedszkola – 
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Nazwa 

jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
3 

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku: 

• postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi                      
do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją 
niearchiwalną 

5 

Urząd Skarbowy w Pułtusku: 

• poprawność rozliczeń w podatku od towarów i usług                           
za m-c wrzesień 2018r. 

1 

Audyt wewnętrzny systemu kontroli zarządczej 8 

 

 

 

Nazwa 

jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

3 

Okresowa kontrola przewodów kominowych 1 

Przegląd przewodów kominowych po usunięciu usterek – 

Przegląd sprzętu przeciwpożarowego – przegląd i konserwacja 

hydrantów wewnętrznych w budynku biblioteki, Filii Nr 2 i Filii Nr 3 
– 

 

 

 

Nazwa 

jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 

2 

Audyt systemu kontroli zarządczej – 

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi                            

do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną 

powstałą i zgromadzoną w Muzeum Regionalnym do 2017r. włącznie. 

5 
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Nazwa 

jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 3 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku: 

• zakres kontroli – zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r.                             
o systemie ubezpieczeń społecznych 

– 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku: 

• bieżący stan szaletu miejskiego 
– 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku: 

• stan poczekalni dworca 
– 

 

 

Nazwa 

jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
6 

Tesmo Sp. z o. o. w Michałowicach: 

• badanie sprawozdania z pomiarów emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu jako dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu z kotła 
wodnego KW-2 (WLM-8) zlokalizowanego na terenie Ciepłowni 
Miejskiej w Pułtusku 

– 

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy Płock: 

• badanie rewizji zewnętrznej w kotle wodnym KW-1 (WLM-2,5) 
zlokalizowanym w hali kotłów w Ciepłowni Miejskiej w Pułtusku 

– 

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy Płock: 

• badanie rewizji zewnętrznej, wewnętrznej i próby ciśnieniowej 
w kotle wodnym KW-1 (WLM-2,5) zlokalizowanym w hali kotłów 
w Ciepłowni Miejskiej w Pułtusku 

– 

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy Płock: 

• badanie rewizji zewnętrznej, wewnętrznej i próby ciśnieniowej 
w kotle wodnym KW-1 (WLM-2,5) zlokalizowanym w hali kotłów 
w Ciepłowni Miejskiej w Pułtusku 

– 

Tesmo Sp. z o. o. w Michałowicach: 

• badanie sprawozdania z pomiarów emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu jako dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu z kotła 
wodnego KW-1 (WLM-2,5) zlokalizowanego na terenie 
Ciepłowni Miejskiej w Pułtusku 

– 

Tesmo Sp. z o. o. w Michałowicach: 

• badanie sprawozdania z pomiarów emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu jako dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu z kotła 
wodnego KW-3 (WLM-5) zlokalizowanego na terenie Ciepłowni 
Miejskiej w Pułtusku 

– 
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Nazwa 

jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 
8 

Archiwum Państwowe w Warszawie: 

• postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi                     
do państwowego zasobu  i dokumentacją niearchiwalną 
gromadzoną w Przedsiębiorstwie do 2017 r. 

2 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• utrzymanie należytego stanu higienicznego obiektu, warunków 
pracy oraz przestrzegania przepisów przez osoby stosujące 
substancje niebezpieczne 

– 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• kontrola pobranych próbek wody SUW Pułtusk 
(osiemnastokrotnie) 

– 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• kontrola pobranych próbek wody SUW Trzciniec (trzykrotnie) 
– 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku: 

• utrzymanie studni i wodociągów 
– 

NFOŚiGW w Warszawie Departament Kontroli Przedsięwzięć: 

• kontrola doraźna ex-post postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: zadanie 1.2 i zadanie 1.3 „Zaprojektuj       
i wybuduj” – budowa sieci kanalizacyjnej Al. Wojska Polskiego 
dop. z ul. Białowiejskiej i ul. 17 Sierpnia – przebudowa 
kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa sieci kanalizacyjnej                 
ul. Żwirki i Wigury, ul. New Britain, ul. Glinki w ramach projektu 
„Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście 
Pułtusk” 

– 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

• prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne 

• ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych                
i wypłacanie tych świadczeń 

• prawidłowość opracowywania wniosków o świadczenia 
emerytalno-rentowe 

• wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów 
społecznych 

– 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: 

• przestrzeganie warunków ustalonych w posiadanych 
pozwoleniach wodnoprawnych 

• pobór wód i odprowadzanie ścieków 
– 

 

 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

 – Nie przeprowadzono kontroli – 
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2.8. Skargi 

 
W celu umożliwienia mieszkańcom składania skarg i wniosków w sposób 

bezpośredni : 

 Burmistrz Miasta Pułtusk przyjmował interesantów w każdy 

poniedziałek od  godz.  14.00 do  godz. 17.00  oraz w każdy  wtorek                       

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku; 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku przyjmował interesantów                    

w okresie od stycznia 2018 r. do listopada 2018 r. w każdy wtorek              

od godz. 15.00 do godz. 17.00, a w miesiącu grudniu 2018 r.  

w każdy  poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 17.00. 

Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miejskim w Pułtusku zarówno przez 

Burmistrza Miasta Pułtusk jak i przez Przewodniczącego Rady Miejskiej                

w Pułtusku odbywały się raz w tygodniu po godzinach pracy Urzędu.   

Informacja o dniach i godzinach przyjęć wywieszona była w Urzędzie                      

w widocznym miejscu  oraz na stronie BIP. 

W 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku prowadzone były rejestry 

przyjmowanych skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Miasta 

Pułtusk i Rady Miejskiej w Pułtusku. 

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg dotyczących zadań                              

lub działalności pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku jest Burmistrz 

Miasta Pułtusk. Zestawienie sposobu załatwienia skarg w 2018 roku 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym Terminowość załatwiania skarg 

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 

W toku 

rozpatrywania 

na dzień                            

31 grudnia 2018 r. 

Pozostawione 

bez 

rozpoznania 

Ogółem 
Skargi 

zasadne 

Skargi 

niezasadne 
Inne 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 - 2 1 1 - - 1 - - 
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Organem właściwym do rozpatrzenia skarg dotyczących zadań                         

lub działalności pracowników jednostek organizacyjnych gminy                     

jest kierownik danej jednostki organizacyjnej. Zestawienie sposobu 

załatwienia skarg w 2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym 
Terminowość załatwiania 

skarg 

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 

W toku 

rozpatrywania 

na dzień                            

31 grudnia 2018 r. 

Pozostawione 

bez 

rozpoznania Ogółem 
Skargi 

zasadne 

Skargi 

niezasadne 
Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - 1 - 1 - - - - - 
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Organem właściwym do rozpatrzenia skarg dotyczących zadań                            

lub działalności Burmistrza Miasta Pułtusk i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych jest Rada Miejska w Pułtusku. Zestawienie 

sposobu załatwienia skarg w 2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym Terminowość załatwiania skarg 

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 
W toku 

rozpatrywania 

na dzień                            

31 grudnia 

2018 r. 

Pozostawione 

bez 

rozpoznania Ogółem 
Skargi 

zasadne 

Skargi 

niezasadne 
Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 - - - - - 1 1 - 2 



 

32| Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018   

 
 

 

 

2.9. Petycje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. p. Przedmiot petycji Komórka 
organizacyjna 

1. Zainstalowanie oświetlenia ulicznego we wsi Kacice IRPŚP 

2 Zorganizowanie dodatkowego kursu autobusu  IRPŚP 

3. Zainstalowanie oświetlenia przy posesji w Głodowie IRPŚP 

4. Utworzenie trzeciego oddziału klasy pierwszej w PSP nr 1  EKiS 

5. 
Uniemożliwienie wywożenia na pola uprawne w Gnojnie 
osadów z oczyszczalni ścieków w Warszawie 

IRPŚP 

6. Właściwe oznakowanie  wsi Kokoszka IRPŚP 

7. 
Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu                 
ulic mjra Kazimierza Mazura oraz Harcerskiej. 

IRPŚP 

8. Poprawa infrastruktury technicznej ul. Żwirki i Wigury IRPŚP 

9. 
Utwardzenie kostką brukową odcinka (30 m)                                      
ul. Noskowskiego  

IRPŚP 

10. 
Przeprowadzenie ekspertyzy technicznej i poprawienie stanu 
technicznego mostku melioracyjnego na ul. mjra K. Mazura 

IRPŚP 

11. Budowa wodociągu we wsi Ponikiew IRPŚP 

12. Utwardzenie kostką ulicy J. Tarnowskiego IRPŚP 

13. Właściwe oznakowanie miejsca postojowego dla taksówek  IRPŚP 

14. 

Przeprowadzenie analizy i rozważenie montażu instalacji 
systemów fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych 
przez Urząd Miejski w Pułtusku 

IRPŚP 

15. 

Wykonanie chodnika przy drodze nr 57 (Kleszewo                            
i Przemiarowo) w celu stworzenia bezpiecznego poruszania się 
dzieci do szkoły. 

IRPŚP 

16. Wybudowanie wiat przystankowych we wsi Gromin IRPŚP 
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2.10. Wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

35 2 33 - 1 12 
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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 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
 

2.11. Korespondencja wpływająca do Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku 

 
W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach przyjęć 

interesantów Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Zastępca Burmistrza 

Miasta Pułtusk przyjęli łącznie  osób. 

Liczba załatwionych spraw w Urzędzie Miejskim w Pułtusku . 
W rozbiciu % na  poszczególne wydziały:  
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3. Ogólna charakterystyka gminy, w tym 

demografia 
 

Gmina Pułtusk jest gminą miejsko - wiejską, położoną w powiecie 

pułtuskim w północnej części województwa mazowieckiego                       

w odległości ok. 60 km od Warszawy na pograniczu Wysoczyzny 

Ciechanowskiej i Niziny Kurpiowskiej oraz na zachodnim skraju 

Puszczy Białej. Graniczy z gminami powiatu pułtuskiego: Gzy, Obryte, 

Pokrzywnica, Winnica, Zatory oraz z gminami powiatu makowskiego: 

Szelków i Karniewo. 

Gmina Pułtusk zajmuje obszar 13 413 ha (134,1 km2) i zamieszkuje                 

ją obecnie ok. 24 tys. mieszkańców, w tym: ok. 19 tys. w mieście               

i ok. 5 tys. na terenach wiejskich. Centralną częścią Gminy jest miasto 

Pułtusk, które otoczone jest terenami wiejskimi. W skład Gminy 

Pułtusk wchodzą następujące 23 sołectwa: Białowieża, Boby, 

Chmielewo, Głodowo, Gnojno, Grabówiec, Gromin, Jeżewo, 

Kleszewo, Kacice, Kokoszka, Lipa, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Moszyn, 

Olszak, Pawłówek, Płocochowo, Ponikiew, Przemiarowo, Szygówek, 

Trzciniec oraz Zakręt. 

Obserwuje się niewielki przyrost mieszkańców gminy Pułtusk. 

Większą część populacji gminy Pułtusk stanowią kobiety –                             

jest to 51,99 %, mężczyźni – 48,01 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 23 sołectwach gminy Pułtusk mieszka 20% populacji gminy. Największe 

miejscowości w gminie Pułtusk to Grabówiec liczący 627 mieszkańców                           

i Płocochowo liczące 543 mieszkańców. Najmniejsza miejscowość gminna                           

to Pawłówek z liczbą 9 mieszkańców. 
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W 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyły się                             

3 uroczystości Złotych Godów Małżeńskich. W ubiegłym roku 

zacny jubileusz przeżytych wspólnie 50 lat obchodziło 11 par. 

Złożona 50 lat temu przysięga małżeńska była powodem 

przyznania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali 

„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość jest okazją      

do dekoracji medalami Prezydenta RP, ale również złożenia 

gratulacji przez Burmistrza Miasta Pułtusk dla trwających                       

w złożonej przysiędze małżonków.  

Jubileusz Złotych Godów cieszy się wielkim uznaniem, 

poważaniem i szacunkiem społecznym.  Podczas tych jubileuszy  

podkreślana jest rola rodziny jako najważniejszej wartości                  

w życiu oraz wytrwałości wśród wielu przeciwności losu. 

 

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

mieszkanka Pułtuska obchodziła swoje setne urodziny. Z tej 

okazji władze miasta udały się do dostojnej jubilatki                               

z wyjątkowymi życzeniami kolejnych lat życia w zdrowiu, 

spokoju i radości. Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego 

przekazał list Prezesa Rady Ministrów z najlepszymi 

gratulacjami. Pogodna stulatka przyjęła swoich niecodziennych 

gości z uśmiechem i życzliwością. 

Podczas takich uroczystości jubilatom towarzyszą najbliżsi 

członkowie rodziny oraz przyjaciele.  

 

Pułtusk od 2016 r. jest miastem szczególnym dla repatriantów 

– Polaków, których przodkowie zostali kilkadziesiąt lat temu 

deportowani na wschód. Dla wielu z nich pojawiła się 

możliwość powrotu do Polski. Rolę ośrodka adaptacyjnego                      

dla repatriantów pełni Dom Polonii w Pułtusku, który oferuje 

wszelką pomoc powracającym do ojczyzny rodakom.  

W związku z procedurą repatriacji w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Pułtusku w 2018 r. zostało sporządzonych 355 aktów stanu 

cywilnego. Wydział Spraw Obywatelskich nadał numer PESEL                 

i zameldował 274 repatriantów na terenie ośrodka 

adaptacyjnego – Domu Polonii w Pułtusku. W 2018 r. 250 osób 

odebrało dowody osobiste wydane przez Burmistrza Miasta 

Pułtusk. Otrzymanie polskiego dowodu osobistego jest           

dla repatriantów momentem szczególnym, potwierdzającym 

ich pochodzenie i przynależność do odległej dotychczas 

ojczyzny.  
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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 roku, 

 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 2018 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, 

 Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa 

gazowe dla Gminy Pułtusk na lata 2015 – 2030, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2011 – 2014                        

z perspektywą na lata 2015 - 2018,  

 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 2018, 

 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. 
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5. Finanse gminy 
 

5.1. Dochody i wydatki gminy 
 

Podstawą gospodarki finansowej gminy Pułtusk jest corocznie 

uchwalana przez Radę Miejską - Uchwała Budżetowa oraz Wieloletnia 

Prognoza Finansowa. Budżet na rok 2018 został przyjęty uchwałą                   

Nr LII / 418 / 2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia                    

2017 roku. Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na 2018 rok, 

w trakcie roku wprowadzone zostały trzynastoma uchwałami                        

Rady Miejskiej oraz dwudziestoma czterema Zarządzeniami Burmistrza 

Miasta Pułtusk.  

 

 

 
 

 

 

 

Budżet Gminy Pułtusk został zrealizowany po stronie dochodów – 

116 164 568,78 zł, a po stronie wydatków 122 993 014,56 zł. Deficyt 

budżetu wykonany wyniósł 6 828 445,78 zł na planowany                              

7 700 000,00 zł. 

Na rok 2019 w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 

785 285,16 zł. Dochody za 2018 rok zrealizowano na poziomie 89,28% 

do planu, a wydatki zrealizowane w stosunku do planu stanowią 

89,25%. 
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Największe pozycje dochodów budżetu stanowią: 

A. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły 

29 382 644,79 zł; 

B. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wyniosły 

24 381 884,00 zł;  

C. Subwencje, które wyniosły 22 673 491,00 zł;  

D. Podatki i opłaty lokalne, w tym podatek rolny, leśny, od nieruchomości, 

transportowy, opłaty za odpady komunalne, które wyniosły 17 079 332,21 zł;  

E. Pozyskane środki z UE oraz budżetu państwa na współfinansowanie projektów 

realizowanych przez Gminę Pułtusk, które wyniosły 9 738 948,09zł;  

F. Pozostałe dochody własne gminy wyniosły 12 302 852,91 zł w tym:                             

dotacje na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie 

porozumień 3 741 198,36 zł, środki krajowe uzyskane na inwestycje                            

3 440 726,04 zł;  

G. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły zaledwie 605 415,78 zł (planowano 

3 736 235,00 zł). Dochody ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik                       

z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa procentowo możliwość 

obsługi zadłużenia i 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 znacząco 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.  
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W 2018 roku nastąpiło zwiększenie stawek podatku od nieruchomości                 

o 1,9 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku. Rada 

Miejska w Pułtusku podjęła uchwałę Nr XLIX / 382 / 2017 z dnia                       

26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9732 z dnia                                             

2 listopada 2017 r.).  

 

 

Gmina corocznie obniża średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez 

Prezesa GUS, która jest podstawą obliczania podatku rolnego. Uchwałą 

Rady Miejskiej w  Pułtusku Nr L / 402 / 2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11420 z dnia 7 grudnia 2017 r.) 

obniżono średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2018. Stawka podatku rolnego 

obowiązująca na terenie Gminy Pułtusk w latach 2016 - 2018 

pozostawała na tym samym poziomie.  

 
 
Stawka podatku leśnego w 2018 roku obowiązywała w wysokości 

ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia                                  

20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, 

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa     

za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963). 

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie 

Gminy Pułtusk od 2015 r. pozostają na tym samym poziomie, ustalonym 

przez Radę Miejską w Pułtusku uchwałą Nr II / 6 / 2014 z dnia                                 

5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku                     

od środków transportowych.  
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Zrealizowane wydatki w 2018 roku wyniosły 122 993 014,56 zł,                

w tym: 
 

 wydatki bieżące wyniosły 99 166 523,65 zł 

 wydatki majątkowe wyniosły 23 826 490,91 zł. 

 

Największe pozycje wydatków Gminy Pułtusk stanowią: 
 

 wydatki na oświatę 33 684 749,62 zł; 

 wydatki na działanie pomocowe w dziale ,,Rodzina”                           

29 952 390,29 zł; 

 wydatki na gospodarkę mieszkaniową, które wyniosły                      

13 014 743,62 zł, w tym wydatki majątkowe 10.844.069,14 zł;  

 wydatki na drogi wyniosły 9 246 123,98 zł, w tym majątkowe 

6 848 834,84 zł; 

 wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 6 082 735,26 zł, w tym 

wydatki majątkowe 2 762 777,49 zł.   
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5.2.  Analiza zadłużenia gminy 
 

Zadłużenie Gminy Pułtusk na 31 grudzień 2018 roku wynosiło                

66 169 055,81 zł, z czego: 

 

 obligacje komunalne na kwotę 57 890 000,00 zł; 

 pożyczka z WFOŚiGW (kanalizacja Popławy) 788 336,00 zł; 

 pożyczka z NFOSiGW (termomodernizacja) 437 849,00 zł; 

 kredyty na kwotę 7 052 870,81 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 4,5 mln do 6 mln, co przekłada się na wysoki wskaźnik obliczony 

zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

W roku 2018 planowane rozchody były równe wykonanym i wyniosły                  

6 336 619,24 zł. Do wyliczenia wskaźnika długu dolicza się obsługę długu, 

która wyniosła 2 091 013,97 zł. Po zastosowaniu wyłączeń z odsetek        

456 394,62 zł oraz spłat na kwotę 1 385 000,00 zł, wskaźnik faktycznych 

spłat wyniósł 5,67 % na dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, który wynosił 

6,2 %. 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. 243 b ustawy z 27 sierpnia 2009 r.                             

o finansach publicznych. Jednostka samorządu terytorialnego może 

dokonać restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty 

istniejącego zadłużenia przez zaciągnięcie nowego długu o niższych 

kosztach obsługi.  
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5.3. Środki zewnętrzne 
 

Gmina Pułtusk na realizację różnorodnych zadań pozyskuje środki finansowe 

zewnętrzne: unijne bądź krajowe. Z tych środków realizowane są inwestycje 

komunalne (budowa dróg, remonty budynków), projekty edukacyjne oraz 

społeczne. W roku 2018 podpisano umowy o dofinansowanie 17 projektów:                      

8 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych i 9 – z krajowych. Pozyskane środki 

przeznaczono na inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury edukacyjnej, 

sportowej i kulturalnej oraz realizację projektów miękkich.  
 

 Środki unijne Środki krajowe 

2018 r.   

 

Projekty z środków unijnych: 

 Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych 

zachowań w celu poprawy, jakości środowiska, 

 Przyszłość należy do nas - rozwój umiejętności uczniów ZS nr 2                            

w Pułtusku, 

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku – akademią zdobywania 

kompetencji, 

 Akademia kompetencji i eksperymentów dla uczniów małych szkół                   

w Gminie Pułtusk, 

 Nauka kluczem do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych PSP nr 3                         

w Pułtusku, 

 Młodzi ludzie w wielkim świecie innowacji – stawiamy na wszechstronny 

rozwój uczniów PSP nr 1 w Pułtusku, 

 Erasmus +, 

 Excellent Start to be Smart. 
 

Projekty z środków krajowych: 

 Remont i modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i boisk 

sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku – 

poprawa warunków rozwoju dzieci oraz ułatwienie dostępu do zajęć 

sportowych, 

 Przebudowa drogi Białowieża – Olszak, 

 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipa – wykonanie podbitki dachowej 

budynku, 

 Budowa siłowni plenerowej we wsi Kacice, 

 Modernizacja strażnicy w Białowieży, 

 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ze  sprzętem ratowniczo – 

gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Lipniki Stare, 

 Zakup wyposażenia i  urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania 

pomocy poszkodowanym na miejscu przestępstw, 

 Program Maluch +. 
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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 2018 realizowana była w następujących 

obszarach: 

 prowadzenie portalu miejskiego www.pultusk.pl; 

 prowadzenie konta na portalu społecznościowym Facebook 

www.facebook.com/Miasto-Pultusk; 

 prowadzenie stałych rubryk urzędowych w lokalnej i regionalnej 

prasie – „Tygodniku Pułtuskim”, „Pułtuskiej Gazecie Powiatowej”, 

„Kurierze W”; 

 publikacje informacji na internetowym portalu informacyjnym   

„WPU24.PL” 

 wykonanie materiałów promocyjnych z logo i herbem Gminy Pułtusk 

w formie wydawnictw oraz gadżetów m.in.: informator miejski, 

album „Pułtusk. Wenecja Mazowsza”, magnesy, pen drive, 

kalendarze ścienne, kubki, długopisy, notatniki; 

 organizowanie wydarzeń kulturalnych; 

 współorganizacja imprez inicjowanych przez inne podmioty; 

 współpraca z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną; 

 publiczna promocja Gminy Pułtusk na stadionie miejskim; 

 publiczna promocja Gminy Pułtusk na zawodach międzynarodowych 

realizowana przez kluby sportowe zarejestrowane i mające siedzibę 

w gminie Pułtusk; 

 publiczna promocja Gminy Pułtusk na zawodach międzynarodowych 

przez 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 2018 to również rozwój 

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.  

http://www.facebook.com/Miasto-Pultusk
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6.2.1. Serwisy internetowe 

 

Miejski portal informacyjny www.pultusk.pl jest nadrzędną 

platformą informacyjną o wydarzeniach i działaniach 

podejmowanych przez gminę. Biuletyn Informacji Publicznej 

www.bip.pultusk.pl – prowadzony zgodnie z wymaganiami 

prawnymi serwis, 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 (obejmujące przedszkola, szkoły 

podstawowe oraz gimnazja), a także żłobek stanowią ok. 29 % corocznych 

łącznych wydatków budżetu gminy.  

W 2018 r. wydatki na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, utrzymanie 

stołówek i świetlic w szkołach, kształcenie specjalne uczniów i dokształcanie 

nauczycieli, wyniosły 23 836 687,28 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana 

wyniosła 18 787 655,00 zł. Utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie żłobka 

oraz dotowanie przedszkoli niepublicznych należy do zadań finansowanych                     

ze środków własnych i wyniosło w 2018 roku 9 713 094,40 zł. Pozyskane dotacje 

wyniosły 1 062 080,00 zł.  

Środki własne z budżetu gminy stanowią 40,85 % ogólnych wydatków 

poniesionych w 2018 roku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W placówkach przedszkolnych i szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

zatrudnionych jest ponad 342 nauczycieli, którzy stale podnoszą swoje 

kwalifikacje. 59,6% - nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 

17% - stopień nauczyciela mianowanego, 18,6% - stopień nauczyciela 

kontraktowego, 4,7% - to nauczyciele posiadający stopień nauczyciela stażysty                

lub bez stopnia awansu zawodowego. 
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W 2018 roku przeznaczono 100178,31 zł na dofinansowanie następujących formy 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Pułtusk:  

1. organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych                                     

i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowisk kierownicze; 

2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

3. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli; 

4. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 

szkoły lub placówki; 

5. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki 

uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,                                        

a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.  

 

  

 

Nazwa placówki 

 

 

Plan na 2018 

 

Wykonanie 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej 

w Pułtusku 
18 827,25 zł 13 471,32 zł 

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 28 372,00 zł 22 260,05 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku 
30 381,00 zł 26 545,82 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi 

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku 
46 930,53 zł 8 261,20 zł  

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. bł. Jana Pawła II  

w Płocochowie 
6 065,00 zł 5 574,75 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach 1 051,67 zł 1 051,67 zł 

Zespół Szklono-Przedszkolny w Przemiarowie 11 673,56 zł 10 997,63 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku 4 465,90 zł 4 277,69 zł 

Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Pułtusku 
8 309,17 zł 7 738,18 zł 

Razem  156 076,08 zł 100 178,31 zł 
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Wszyscy nauczyciele osiągnęli średnie wynagrodzenie, którego 

wysokość  z podziałem na stopnie awansu zawodowego 

określono w Karcie Nauczyciela, zatem Gmina Pułtusk nie 

wypłacała dodatku jednorazowego. 

W 2018 roku dokonano oceny pracy Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi                     

im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku i Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Bobach.  

Przeprowadzono również trzy konkursy na stanowiska 

dyrektorów: 

 Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi                           

w Pułtusku, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi   im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi       

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. 

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze                                  

i opiekuńcze Burmistrz Miasta Pułtusk przyznał pięć nagród 

nauczycielom szkół i przedszkoli Gminy Pułtusk.  

 

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 89 miejsc dla dzieci do lat trzech. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Środki wydatkowane przez gminę na funkcjonowanie 

żłobka w 2018 roku to 1 214 200,52 zł  

 

 

Program Maluch + 

Program „MALUCH+” realizowany jest ze środków Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie przeznaczone 

zostało na utrzymanie 55 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Pułtusku. 

Na ten cel w 2018 roku pozyskano 90 750,00 zł.  

Lp. Nazwa placówki 
Organ 

Prowadzący 
Liczba 
miejsc 

1. 
Żłobek Miejski 

w Pułtusku 
Gmina Pułtusk 74 

2. 
Klub Maluszka 

A-KUKU 
Julita Banaszuk 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 przy publicznych szkołach 

podstawowych. Działalność prowadzi osiem niepublicznych przedszkoli. 

Lp. Nazwa placówki 
Organ Prowadzący 

Przedszkola 
Statut 

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 

    

 

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 

1 041 dzieci, a w 2018/2019 – 982 dzieci. 
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7.3. Szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne 
 

7.3.1. Szkoły prowadzone przez Gminę Pułtusk 

 

Gmina Pułtusk do 31 sierpnia 2018 r. prowadziła 7 szkół 

podstawowych: 4 na terenie miasta i 3 na terenach wiejskich.                     

Od 1 września 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach 

została przekształcona w szkołę filialną.  

 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  

W skład Zespołu wchodzą: 

o Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi                    

im. Jana Pawła II  w Pułtusku, 

o Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. mjr Henryka Sucharskiego w Pułtusku, 

o Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku; 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie 

W skład Zespołu wchodzą: 

o Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego                             

w Przemiarowie, 

o Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego                   

w Przemiarowie, 

o Przedszkole Wiejskie w Przemiarowie. 

 

Z dniem 1 września 2017 r. w wyniku reformy oświaty: Zespół 

Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku, w skład którego 

wchodziła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ireny Szewińskiej  

i Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. ks. bp. Andrzeja Noskowskiego stał 

się na mocy prawa Publiczną Szkołą Podstawową Nr 4 z klasami 

sportowymi w Pułtusku, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny 

Potockiej w Pułtusku zostało przekształcone w Publiczną Szkołę 

Podstawową Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, a pozostałe 

gimnazja zakończą działalność 31 sierpnia 2019 r. Wszystkie 

sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami 

podstawowymi. 
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W roku szkolnym 2017/2018 do szkół gminnych uczęszczało                                      

2 219 uczniów, w roku szkolnym 2018 / 2019 – 2 438 uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

została przekształcona w Szkołę Filialną o strukturze organizacyjnej                     

z klasami I – III i z oddziałem przedszkolnym. Szkoła Filialna w Bobach                

na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku numer LVIII / 453 / 2018                 

z dnia 19 kwietnia 2018 roku organizacyjnie została podporządkowana 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.  
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2018 roku  

na zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018  

przedstawiają się następująco: 

Egzamin gimnazjalny - wyniki średnie szkół 

  

J.angielski 
podstawowy 

J.angielski 
rozszerzony 

J.niemiecki 
podstawowy 

J.rosyjski 
podstawowy 

J.francuski 
podstawowy 

Liczebność Średnia Liczebność Średnia Liczebność Średnia Liczebność Średnia Liczebność Średnia 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1  
im. Klaudyny 
Potockiej  
w Pułtusku 

dla upośledzonego 
w st. lekkim 4 47,00 0   0   0   0   

standardowy 78 67,51 78 51,14 0   1 98,00 0   

Publiczne Gimnazjum  
nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi             
im. Jana Pawła II                     
w Zespole Szkół nr 2 
w Pułtusku 

dla 
niesłyszącego/słabo 

słyszącego 
1 43,00 1 18,00 0   0   0   

dla słabowidzącego 
24 pkt. 

1 35,00 1 20,00 0   0   0   

dla upośledzonego 
w st. lekkim 2 81,50 0   0   0   0   

standardowy 37 74,19 37 59,76 3 48,67 0   0   

Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 4  
z klasami sportowymi  
im. Ireny Szewińskiej  
w Pułtusku 

dla upośledzonego 
w st. lekkim 

1 43,00 0   0   0   0   

standardowy 78 73,51 78 54,00 32 41,91 0   1 55,00 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im rtm 
Witolda Pileckiego              
w Przemiarowie 

dla upośledzonego 
w st. lekkim 

1 55,00 1 40,00 0   0   0   

standardowy 6 54,17 6 40,17 0   5 56,20 0   

 

 

Egzamin gimnazjalny - wyniki średnie szkół 

  

Historia i WOS J.polski Matematyka Przyroda 

Liczebność Średnia Liczebność Średnia Liczebność Średnia Liczebność Średnia 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1  
im. Klaudyny 
Potockiej  
w Pułtusku 

dla upośledzonego 
w st. lekkim 

4 65,00 4 59,50 4 31,00 4 59,00 

standardowy 79 58,35 79 68,63 79 48,35 79 54,87 

Publiczne Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi             
im. Jana Pawła II             
w Zespole Szkół nr 2 
w Pułtusku 

dla 
niesłyszącego/słabo 
słyszącego 

1 28,00 1 9,00 1 21,00 1 21,00 

dla słabowidzącego 
24 pkt. 

1 59,00 1 53,00 1 17,00 1 43,00 

dla upośledzonego 
w st. lekkim 2 73,50 2 68,50 2 64,00 2 64,50 

standardowy 40 61,40 40 70,45 40 59,48 40 62,10 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 4            
z klasami sportowymi 
im. Ireny Szewińskiej 
w Pułtusku 

dla upośledzonego 
w st. lekkim 

1 47,00 1 53,00 1 41,00 1 75,00 

standardowy 111 60,52 111 65,82 111 52,41 111 54,20 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im rtm 
Witolda Pileckiego         
w Przemiarowie 

dla upośledzonego 
w st. lekkim 

1 63,00 1 50,00 1 31,00 1 43,00 

standardowy 11 58,91 11 63,09 11 40,27 11 57,36 
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Stypendium Burmistrza Miasta Pułtusk 

Burmistrz Miasta Pułtusk przyznaje corocznie stypendia motywacyjne                       

za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. W roku 

szkolnym 2017 / 2018 przyznano 63 stypendia naukowe i 21 stypendiów 

sportowych dla 51 uczniów szkół podstawowych w kwocie 100 zł brutto 

miesięcznie i dla 33 uczniów klasy II i III gimnazjów w kwocie 130 zł 

brutto miesięcznie. 

 

W roku szkolnym 2018 / 2019 - 86 uczniów otrzymało w kwocie 150 zł 

miesięcznie stypendium motywacyjne  w tym: 

 72 uczniów otrzymało stypendium naukowe; 

 14 uczniów otrzymało stypendium sportowe.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 464 830,13 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 uczniów niepełnosprawnych                    

w przypadku gdy transport i opiekę zapewniali rodzice.  
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7.3.2. Szkoły ponadgimnazjalne 

Na obszarze gminy Pułtusk działają szkoły 

ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym               

jest Powiat Pułtuski. 

Szkoły kształcą młodzież w wielu kierunkach, prowadzą 

aktywne działania warsztatowe. 

 

 
Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, 

zakres rekrutacji w roku szkolnym 2018 / 2019: 

 oddział A – turystyczno – lingwistyczny, 

 oddział B – politechniczno – ekonomiczny,  

 oddział C – prawno – dziennikarski, 

 oddział D – medyczno – biotechnologiczny. 
 
 
 

 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego                             

w Pułtusku, zakres rekrutacji w roku szkolnym 2018 / 2019: 

I Liceum Ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną                         

w zakresie bezpieczeństwa narodowego. 

Technikum Nr 1  kształcące w zawodach: 

 technik elektronik, 

 technik logistyk, 

 technik informatyk, 

 technik ekonomista. 
Branżowa Szkoła  I Stopnia Nr 1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.                                                                                                                                              

Szkoła Policealna dla Dorosłych. 

 

Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, zakres 

rekrutacji w roku szkolnym 2018 / 2019: 

 Technikum Nr 2  kształcące w zawodach: 

 technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 technik organizacji reklamy, 

 technik usług fryzjerskich. 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 z klasami Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 2 kształcąca w zawodach: 

 kucharz, 

 klasy wielozawodowe z zawodami wg wykazu 
obowiązującej klasyfikacji zawodów. 
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7.4. Programy realizowane w placówkach oświatowych 

podlegających Gminie Pułtusk 
 

7.4.1. Programy rządowe 
 

W ramach programu rodzice uczniów poszczególnych klas szkół 

ponadgimnazjalnych uzyskali refundację kosztów zakupu podręczników. 

Uczniom klas III szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, 

szkół branżowych, techników, liceum ogólnokształcących posiadających 

orzeczenia o kształceniu specjalnym wypłacono łącznie 19 950,60 zł. 
 

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 2018 w ramach programu pozyskano                         

5 000,00 zł na doposażenie biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. 
 

Program mający na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych. W 2018 r. w ramach programu na doposażenie 

czterech szkół podstawowych pozyskano 14 000,00 zł. 
 

Gmina Pułtusk w 2018 r. złożyła wniosek na dofinansowanie i pozyskała       

z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 17 400,00 zł                     

na organizowanie dla 243 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk, dodatkowe zajęcia 

nauki pływania na pływalni, które zakończą się egzaminem 

sprawdzającym nabyte umiejętności.  

Na 

w roku szkolnym 2018 / 2019 pozyskano kwotę                    

345 205,08 zł. 
 

Na dofinansowanie pracodawcom 

 pozyskano 39 664,23 zł. Kwota została wypłacona                          

7 pracodawcom za  kształcenie 5 pracowników młodocianych. 
 

– Program obejmował przygotowanie i przeprowadzenie 

w szkołach działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Na realizację zadania, którego 

organizatorem była społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1                  

w Pułtusku pozyskano 10 000 zł.   
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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 

– Gmina Pułtusk realizuje                          

w partnerstwie z firmą Centrum Nauki Języka Angielskiego projekt 

„Nowe umiejętności – nowe perspektywy” w ramach Działania 

10.2  RPO WM na lata 2014 – 2020 „Upowszechnienie 

kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych”. Dzięki projektowi 

mieszkańcy Gminy Pułtusk (66 osoby) korzystają z bezpłatnych 

kursów zakończonych egzaminami zewnętrznymi w zakresie nauki 

języka angielskiego i nauki obsługi komputera.   

– Dofinansowanie otrzymane z RPO WM na lata                    

2014 – 2020. Wniosek złożony w MJWPU. Wartość ogółem 

340 499,55zł dofinansowanie 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.  

– Projekt realizowany jest w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie i Publicznej Szkole 

Podstawowej w Płocochowie. Dofinansowanie otrzymane                            

z RPO WM na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem 344 357,97 zł 

dofinansowanie 321 444,09 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 

Nazwa zadania 
Wnioskowana  

kwota 

doposażenie pomieszczeń w gimnazjach przekształconych                    

w szkoły podstawowe 
60 000,00 zł 

zwiększenie zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów               

I-VI w szkołach podstawowych 
224 530,00 zł 

doposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych  82 774,00 zł 

doposażenie nowo tworzonych pomieszczeń w szkołach 

podstawowych 
31 590,00 zł 
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i zainteresowania. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie 

matematyczne, stworzona zostanie międzyszkolna pracownia 

przyrodnicza w Przemiarowie. Prowadzone będą zajęcia metodą 

eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia                           

z uczniami o specjalnych potrzebach. Szkoła została doposażona w sprzęt 

TIK.  

– Dofinansowanie otrzymane z RPO WM na lata                  

2014 – 2020. Wartość ogółem 663 431,50 zł dofinansowanie                 

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. 

– 

Dofinansowanie otrzymane z RPO WM na lata 2014 – 2020. Wartość 

ogółem 454 679,60 zł dofinansowanie 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, pracownie przyrodnicze. Prowadzone są zajęcia metodą 

eksperymentu, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wyjazdy 

edukacyjne. Szkoła wyposażona została w sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych. 

– Dofinansowanie otrzymane z RPO WM na lata                             

2014 – 2020.Wartość ogółem 1 017 579,94 zł dofinansowanie 

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 projektu 

doposażone zostaną pracownie matematyczne, pracownie przyrodnicze. 

Prowadzone będą zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe, wyjazdy edukacyjne. Szkoła wyposażona została 

w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
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– umowa na realizacje projektu została 

podpisana w 2018 r., projekt realizowany będzie w 2019 – 2020 

roku. 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 miejsc wychowania przedszkolnego                 

w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Pułtusku. Dodatkowo realizowane 

będą zajęcia specjalistyczne np. rozwijające kompetencje społeczno 

– emocjonalne, zajęcia językowe. Nauczyciele skierowani zostaną 

również na kursy podnoszące ich kompetencje. W przedszkolu 

zostaną wykonane także prace remontowe sali dydaktycznej                       

dla nowej grupy przedszkolnej.   
 

 – projekt realizowany w 2017 i 2018 r. Gmina Pułtusk 

uzyskała dofinansowanie na realizację projektu z Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Warszawie w ramach Działania                                            

8.3 Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 „Ułatwienie powrotu 

do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 3”. Dzięki realizacji projektu stworzono 5 miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku                             

oraz stworzono 20 miejsc opieki w domach (zatrudniono nianie).  

Wartość ogólna projektu 983 531,25 zł w tym dofinansowanie                     

z Unii Europejskiej 786 825,00 zł. Z projektu wykonano również 

bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw oraz zakupiono wózki, 

pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Ponadto pracownicy 

żłobka uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe.  
 

Wartość projektu 16 550 EURO. 

Wartość projektu 56 605 EURO. 

Wnioskodawcą o dofinansowanie obu projektów była Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej                                

w Pułtusku. Celem realizacji projektów jest umożliwienie wymiany 

uczniów, nauka języków obcych, poznawanie innych kultur, 

rozwijanie świadomości na temat znaczenia wolności, tolerancji                         

i szacunku dla innych.  
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8. Gospodarka 
 

8.1. Przedsiębiorstwa 

 
W 2012 roku wprowadzono zmiany w rejestracji przedsiębiorstw.                      

Dane o bazie przedsiębiorców znajdują się w Centralnej Ewidencji                                

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG) prowadzonej                            

przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

Aktywnych przedsiębiorców, dla których gmina Pułtusk jest głównym 

miejscem wykonywania działalności według danych CEIDG jest   

 

 

 
 

 
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 i doradztwo podatkowe.  
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Sekcje PKD 2007: 
 

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
B. Górnictwo i wydobywanie 
C. Przetwórstwo przemysłowe 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją 
F. Budownictwo 
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
H. Transport i gospodarka magazynowa 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
J. Informacja i komunikacja 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
P. Edukacja 
Q. Opieka zdrowotna i opieka społeczna 
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

S,T,U. Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników, gospodarstwa domowe produkujące usługi i świadczące usługi    
na własne potrzeby; organizacje i zespoły eksterytorialne 

 

Według form prawnych w sektorze prywatnym największą grupę stanowią 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – ponad 97 %.                           

W gminie Pułtusk jest 6 fundacji oraz 42 stowarzyszenia, towarzystwa                       

i koła, 6 stowarzyszeń kultury fizycznej i 15 uczniowskich klubów 

sportowych. 
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8.2. Rynek pracy 
 

Stopa bezrobocia w powiecie pułtuskim w 2018 roku minimalnie spadła.        

W styczniu 2018 roku była to wielkość 14 %, w grudniu 2018 – 12,5 %.  

Liczba bezrobotnych z terenu Gminy Pułtusk, zarejestrowanych                              

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, na dzień 31 grudnia 2018 r. 

wynosiła 1 320 osób. Liczbę bezrobotnych według kategorii przedstawia 

poniższy wykres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na obszarze gminy Pułtusk aktywnie działa Powiatowy Urząd Pracy, który 

współpracuje z przedsiębiorcami, upowszechnia oferty pracy                             

oraz prowadzi programy aktywizujące bezrobotnych, finansowane przez 

różne instrumenty finansowe, w tym Europejski Fundusz Społeczny. 

Pułtuski PUP – wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób bezrobotnych 

oraz pracodawców – aplikował u Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o wsparcie 

finansowe w aktywizacji lokalnego rynku pracy. Łączny limit środków 

przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, którym                 

w 2018 r. dysponował tut. Urząd wynosił 11 073 182,00 zł, w tym kwota 

dodatkowo pozyskanych środków krajowych z Rezerwy Ministra,                          

jak i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - PO WER                          

oraz RPO WM - wynosi 7 271 576,86 zł. 

Proponowane formy aktywizacji bezrobotnych to: staże, bony                                     

na zasiedlenie, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, dotacje                     

na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia                  

lub doposażenia stanowiska pracy, prace społecznie użyteczne, 

przygotowanie zawodowe dorosłych, refundacja części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Liczba 

aktywizowanych osób – 
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W stosunku do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych                           

w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne mogą zostać 

zastosowane te same formy wsparcia, co do osób bezrobotnych                

nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności                   

(np. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staż, 

przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, prace społecznie 

użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie                  

do pracy na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy). 

Ponadto, osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne posiadające 

stopień niepełnosprawności, lub poszukujące pracy nie pozostające                      

w zatrudnieniu posiadające aktualne orzeczenie stwierdzające stopień 

niepełnosprawności, mogą skorzystać ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższego 

źródła finansowania mogą zostać zastosowane następujące formy 

wsparcia: zorganizowanie stażu, skierowanie na szkolenie, przyznanie 

środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo                                 

na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, skierowanie do pracy                       

na wyposażone stanowisko pracy. 
 

Dotację na prowadzenie własnego biznesu otrzymało                                  

117 wnioskodawców. 

Z puli środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą, dofinansowano utworzenie                       

51 stanowisk pracy.  

Urząd wspierał również pracodawców i jego pracowników                             

w kształceniu ustawicznym w ramach środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Dzięki ww. środkom w 2018 roku zostało przeszkolonych 

łącznie 54 pracowników / pracodawców, w tym przedsiębiorców 

i  zatrudnionych u przedsiębiorców pracowników – 49 osób.  

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku – po raz kolejny –                                      

był organizatorem Pułtuskich Targów Pracy. Najważniejszy cel targów 

pracy to umożliwienie bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych                

i poszukujących pracy z pracodawcami oraz prezentacja ofert pracy.  

Udział w targach pracy wzięło 33 wystawców.  

W roku 2018 po raz trzeci tut. urząd włączył się w organizację 

Europejskich Dni Pracodawców. Zorganizowano wizyty informacyjno – 

konsultacyjne u lokalnych pracodawców, podczas których pracownicy 

przekazywali informacje dotyczące usług rynku pracy, form pomocy              

dla pracodawców.   
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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 248 645 109,89 zł1                                       

(stan na 31.12.2018 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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); 

 długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne 

(aktywa trwałe i obrotowe); 

 inne niż własność prawa majątkowe. 

 
1 Wartość mienia Gminy Pułtusk nie obejmuje wartości mienia 

instytucji kultury oraz mienia spółek komunalnych. W ramach 

wartości mienia Gminy Pułtusk są uwzględnione wartości 

posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego. 
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Urząd Miejski
80,17 %

Szkoły 
Podstawowe

12,47 %

Przedszkola
0,38 %

Pozostałe : 
MOPS, MOSiR i 
Żłobek Miejski

6,98 %

 

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 28.08.2014 r. Studium wyznaczyło kierunki 

rozwoju przestrzennego gminy, co obrazuje poniższy diagram: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2018 r. obowiązującymi                                      

32 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęto                   

ok. 190 ha co stanowi 1,5 % powierzchni gminy.  

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

uchwalone dla obszaru: 

 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pułtusk - uchwała 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.); 
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2. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pułtuska – uchwała Nr XXXVIII / 568 / 98 Rady Miejskiej  

w Pułtusku z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 20, 

poz. 94 z dn. 23.07.1998 r.); 

3. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pułtuska – uchwała Nr XXXVIII / 570 / 98 Rady Miejskiej  

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

Nr 23, poz. 111 z dn. 17.08.1998 r.); 

4. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 

przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego „Popławy - Zachód” 

w Pułtusku – uchwała Nr XI / 150 / 99 Rady Miejskiej w Pułtusku  

z dnia 2 września 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 83, poz. 2348                  

z dn. 02.09.2000 r.); 

5. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pułtuska – uchwała Nr XI / 151 / 99 Rady Miejskiej  

w Pułtusku z dnia 24 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 96,              

poz. 2471 z dn. 25.10.1999r.);  

6. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pułtuska – uchwała Nr XI / 152 / 99 Rady Miejskiej  

w Pułtusku z dnia 24 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 103,    

poz. 2560 z dn. 22.11.1999 r.); 

7. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pułtuska – 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 – uchwała 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 – uchwała 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 – uchwała 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.); 

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 – uchwała                                        

Nr XXIX/432/2001 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2001 r.                

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 141, poz. 1958 z dn. 12.07.2001r.); 

12. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pułtuska – uchwała 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.); 
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13. Zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Pułtuska w zakresie obszaru położonego w rejonie                                     

ulic Mickiewicza/Pana Tadeusza – uchwała 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 – uchwała 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 – uchwała 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. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pułtuska w zakresie obszaru położonego w rejonie ulicy Przechodniej  

w Pułtusku – uchwała Nr XII / 114 / 2003 Rady Miejskiej w Pułtusku                        

z dnia 17 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 279,             

poz. 7394 z dn. 04.11.2003 r.); 

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pułtusk                  

dot. gruntów położonych w Pułtusku (obręb 10) przy ul. Baltazara – 

uchwała 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.); 

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w zakresie działek  

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

uchwała Nr XLVIII / 372 / 2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia                        

28 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 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. 

 

1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pułtusk – uchwała Nr XXXVIII / 569 / 1998 Rady Miejskiej  

w Pułtusku 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 – uchwała Nr XXXVIII / 567 / 98 Rady Miejskiej  

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

Nr 23, poz. 109 z dn. 17.08.1998 r.) (dot. działki położonej we wsi 

Grabówiec); 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych  

we wsi Gnojno (Wschód), w gminie Pułtusk – uchwała                                    

Nr XXXVI /399/2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 

2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 979 z dn. 13.02.2006r.); 
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4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych 

we wsi Gnojno (Północ), w gminie Pułtusk – uchwała Nr XXXVI / 400 / 2005 

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

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

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych                    

we wsi Kleszewo (Południe), w gminie Pułtusk – uchwała  

Nr XXXVI / 401 / 2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 

2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 981 z dn. 13.02.2006r.); 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych                 

we wsi Lipa, w gminie Pułtusk – uchwała Nr XXXVI/402/2005                             

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 października 2005r. (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 – uchwała                                             

Nr XXXVI / 403 / 2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia                                             

21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 983                

z dn. 13.02.2006r.); 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych                

we wsi Ponikiew (Południe), w gminie Pułtusk – uchwała  

Nr XXXVI / 404 / 2005 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia                                                

21 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 29, poz. 984                        

z dn. 13.02.2006r.); 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych               

we wsi Szygówek, w gminie Pułtusk – uchwała 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 – uchwała 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 – uchwała Nr XLIX/548/2006                          

Rady Miejskiej 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 – uchwała 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 – uchwała 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 – uchwała Nr XIX / 204 / 2008                    

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 08 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego Nr 73, poz. 2658 z dn. 14.05.2008 r.). 

 



 

74| Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018   

 
 

 

 

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 obszaru położonego w rejonie ulic: Sukiennicza, Panny Marii,                             

Stare Miasto, Solna w Pułtusku, 

3. dla części wsi Trzciniec oraz części wsi Głodowo, 

4. dla wsi Boby. 
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Dla obszarów nieobjętych ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w okresie od 01.01.2018 r.                             

do 31.12.2018 r. wydano 62 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (łączna powierzchnia ok. 39,5 ha) oraz 159 decyzji                              

o warunkach zabudowy (łączna powierzchnia ok. 52,2 ha) oraz 1 decyzję 

odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 17 decyzji 

odmawiających ustalenia warunków zabudowy. 
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11.  Gminny program rewitalizacji 
 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata                             

2016 – 2025 „Rewitalizacja zabytkowego centrum Pułtuska 

szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XXXIII/283/2016 z dnia         

29 grudnia 2016 r. (w roku 2017 trzykrotnie zmienianą).  

Konsultacje społeczne poprzez badania ankietowe potwierdziły 

kumulację negatywnych zjawisk na kilku obszarach 

wytypowanych jako zdegradowane. Odbywały się debaty 

obywatelskie, spotkania z mieszkańcami obszarów 

zdegradowanych, spacery studyjne oraz debata publiczna 

połączona z prelekcją ekspertów. Celem konsultacji 

społecznych podsumowujących projekt Gminnego Programu 

Rewitalizacji było zebranie uwag, wniosków i opinii                             

od mieszkańców, przedsiębiorstw oraz organizacji 

pozarządowych z terenu Gminy Pułtusk w sprawie                            

projektu GPR.  

W dniu 14.11.2017 roku program został pozytywnie zaopiniowany i wpisany do Wykazu 

Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.  

Posiadanie programu rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi jest warunkiem 

ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Rewitalizacja zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako 

problemowe, ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. Działania 

naprawcze prowadzić mają do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia 

ich szans na zatrudnienie. Ponadto pozwolą one na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu 

przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości 

rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. W prowadzeniu rewitalizacji istotną rolę 

pełni kultura i dziedzictwo kulturowe, które są ważnym elementem budowania wartości                  

i tożsamości miasta oraz planowania społeczno – gospodarczego rozwoju. Przedsięwzięcia 

w sferze kultury są ważnym spoiwem więzi społecznych na obszarze i mogą być ważnym 

elementem rewitalizacji w zakresie włączenia społecznego, budowania tożsamości, 

zwiększania atrakcyjności obszaru itd.  

W 2017 r. Mazowiecki Instytut Kultury, po zapoznaniu się z treścią gminnego programu 

rewitalizacji miasta Pułtusk na lata 2016 – 2025 „Rewitalizacja zabytkowego centrum 

Pułtuska szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”, zaprosił Gminę Pułtusk do udziału                                  

w realizowanym projekcie – „Rola kultury w procesie rewitalizacji”. 30 kwietnia 2018 r. 

podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Instytutem Kultury,                         

a Gminą Pułtusk dotyczące współdziałania w zakresie realizacji ww. projektu. Wnioski                      

ze wspólnie prowadzonych działań zostały przedstawione w sporządzonym                                           

w listopadzie 2018 r. przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie oraz firmę DYSPERSJA 

raporcie końcowym „Perspektywy zastosowania przedsięwzięć kulturalnych w rewitalizacji 

małych i średnich miast województwa mazowieckiego. Diagnoza i rekomendacje”.  
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12. Gospodarka nieruchomościami 
 

12.1. 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.  
 

 

12.2. Grunty gminne 
 

12.2.1. Struktura nieruchomości gminnych 

Według stanu na 31.12.2018 r. gmina Pułtusk była właścicielem 459 ha gruntów,                   

z czego 226 ha to grunty w granicach miasta, 233 ha w granicach sołectw.                            

Z ogólnej powierzchni gruntów gminnych 31 ha jest w użytkowaniu wieczystym, 

pozostała część stanowi tzw. gminny zasób gruntów wykorzystywanych                           

na realizację zadań publicznych, oczekujących na sprzedaż lub zagospodarowanie. 

Sposób wykorzystania poszczególnych części gminnego zasobu obrazuje diagram: 
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Zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami                                       

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) gminnym zasobem nieruchomości 

gospodaruje Burmistrz. Zarządzeniem nr 255/2017 z dnia 8 marca 2017r.  

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, 

uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej 

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 budowie dróg. 
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12.2.2. Sprzedaż nieruchomości gminnych 

W 2018 r. kontynuowana była sprzedaż gminnych nieruchomości, zbędnych                 

z punktu widzenia realizowanych przez gminę zadań. Zbywane nieruchomości                                 

w przeważającej części przeznaczono na cele zabudowy mieszkaniowej.                      

Gmina Pułtusk zbyła sześć nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3819 ha. 

Dochód ze sprzedaży wyniósł 276 380,02 zł. Środki finansowe uzyskiwane                  

ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości stanowią część dochodów 

budżetowych gminy.  
 

12.2.3. Dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiada 31,3142 ha gruntów oddanych                    

w użytkowanie wieczyste, w tym 29,7482 ha to grunty w mieście,                            

a 1,5665 ha – na terenach wiejskich. W trwałym zarządzie znajduje się              

10,6866 ha, wydzierżawianych jest ok 21,6221 ha.  
 

 
 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu stanowią 

dodatkowy stały dochód gminy. Gmina osiąga również corocznie dochody               

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), ewidencjonowanych odrębnie.  
 

12.2.4. Nabywanie nieruchomości 

W celu realizacji zadań własnych Gmina Pułtusk nabyła dwie nieruchomości                

o łącznej powierzchni 0,0055 ha za cenę 2 475 zł, które służą celom drogowym. 
 

12.2.5. Sprzedaż lokali 

Gmina Pułtusk zbyła w drodze przetargu za cenę 292 900,00 zł lokal użytkowy 

o powierzchni 79,60 m2 mieszczący się w budynku przy ul. Rynek 14,                         

do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni 10,82 m2 i związany jest 

udział 9042/19653 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części 

budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli 

poszczególnych lokali.   
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12.3. Opieka nad zabytkami 
 

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

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zm.) „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.  

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2018 r. poinformował, 

że do wojewódzkiej ewidencji zabytków zostały włączone: 

 schron bojowy (1939 r.), działki nr ewid. 121, 121/1, 122/2 we wsi 

Jeżewo, 

 schron bojowy (1939 r.), działki nr ewid. 58/3 we wsi Jeżewo, 

 schron bojowy (1939 r.), działki nr ewid. 99/5 we wsi Kacice, 

 schron bojowy (1939 r.), działki nr ewid. 40/23 w obrębie 9,                        

m. Pułtusk. 
 

W 100 - lecie Odzyskania Niepodległości, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda uznał pułtuską Bazylikę Kolegiacką                                      

pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny za Pomnik Historii – zabytek                

o szczególnej wartości dla kultury. Rozporządzenie z dnia                                       

10 grudnia 2018r.  na podstawie którego świątynia otrzymała szczególne 

wyróżnienie, Prezydent RP wręczył osobiście Księdzu Prałatowi 

Wiesławowi Koskowi – proboszczowi parafii św. Mateusza w Pułtusku                      

oraz Burmistrzowi Miasta Pułtusk Wojciechowi Gregorczykowi podczas 

uroczystej gali „100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania 

Niepodległości” w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe 

wyróżnienie nadano 105 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych 

obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty 

o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu 

dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona 

pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy 

kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, 

obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca 

pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych                                

oraz stanowiska archeologiczne.  

 

Gmina Pułtusk, w ramach opieki nad zabytkami, przekazała Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza w Pułtusku kwotę 60 000,00 zł                          

na prace obejmujące konserwację podniebienia chóru muzycznego.     
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13.  Infrastruktura techniczna 
 

13.1. Wodociągi i kanalizacja 
           

Zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                          

i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonuje spółka 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej zwana 

PWiK Sp. z o.o.) z siedzibą w Pułtusku, w której 100% udziałów 

posiada Gmina Pułtusk. 

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów                                 

i Kanalizacji w Pułtusku 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.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku 

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 XXXII/267/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 

2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju                             

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Pułtusku). 

W 2018r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                           

w Pułtusku  zaopatrywało w wodę mieszkańców gminy Pułtusk. 

Długość obsługiwanej sieci wodociągowej na koniec 2018 r. 

wynosiła 191 km, długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 63 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, 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. 

W 2018 roku miała miejsce poważna awaria sieci wodociągowej, 

gdzie uszkodzeniu uległ główny wodociąg w ul. Kościuszki. Dostawa 

wody została przywrócona po siedemnastu godzinach                                  

od wystąpienia zdarzenia. 

Zgodnie z planem na 2018 r., w IV kwartale 2018 r. dokonano 

renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Piotra Skargi metodą 

bezwykopową. 
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Oczyszczalnia Ścieków funkcjonowała bez większych awarii,                        

a oczyszczone ścieki spełniały wymagania pozwolenia wodno – 

prawnego i norm stawianych przez prawo ochrony środowiska. 

Aby świadczyć usługi najwyższej jakości PWiK modernizuje 

systemy produkcji i dystrybucji wody, sieci kanalizacyjne                              

i oczyszczalnię ścieków, wdraża nowe techniki i technologie, 

buduje wodociągi i kanały.  

Działania te wymagają dużych nakładów finansowych. Dlatego                

w 2016 r. zarząd przedsiębiorstwa złożył wniosek                                           

o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w maju 2017 r. podpisano 

umowę o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja sieci 

kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”.  

Przedstawiony przez PWiK program o całkowitej wartości ponad 

20,6 mln, otrzymał dotację w kwocie 10.714 135,32 zł.  W 2018 r. 

na realizację ww. inwestycji Spółka została dokapitalizowana przez 

Właściciela – Gminę Pułtusk kwotą 1 000 000,00 zł. Nakłady 

inwestycyjne Spółki w 2018 r. wyniosły 5 923 630,59 zł. 

W ramach projektu zostanie wybudowanych 11 odcinków 

kanalizacji w mieście, wymienione urządzenie do odwadniania 

osadów na oczyszczalni, zakupiony specjalistyczny samochód                

do konserwacji sieci kanalizacyjnej.  

Projekt będzie realizowany na ulicach: Wojska Polskiego, 

Kościuszki, Mickiewicza, Wiśniowej, Żwirki i Wigury, New Britain, 

Glinki, Pod Wróblem, Śniegockiego, Białowiejskiej, Zielonej 

Dróżce, Wspólnej i Rybitew.  

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie około                      

10,86 km, a liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, 

którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu –                     

807 osób.  
 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki -  wybudowano               
840 mb kanalizacji, wartość umowy z wykonawcą:                                
788 134,70 zł brutto. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Wojska Polskiego                         
oraz przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej – 
wybudowano 2 413 m kanalizacji (w tym: kan. Sanitarna                 
2 144 m; kan. deszczowa 269 m), wartość umowy                           
z wykonawcą: 4 744 971,00 zł brutto. 

 Budowa kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, ul. New Britain,                    
ul. Glinki – wybudowano 736 mb kanalizacji, wartość umowy              
z wykonawcą:  1 233 136,50 zł brutto. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Mickiewicza (odcinek                    
od ul. Pana Tadeusza do wjazdu do GS) – wybudowano 322 m 
kanalizacji, wartość umowy z wykonawcą: 719 961,31 zł brutto. 



 

 Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018 | 83 

 

 

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza - droga wewnętrzna       

GS – opracowano dokumentację projektową - wartość robót 

budowlanych:  437 145,14 zł brutto. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej i ul. Winogronowej – 

opracowano dokumentację projektową -  wartość umowy na roboty 

budowlane :  1.358.243,55 zł brutto. 
 

 Zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Śniegockiego"  - 

01.03.2018r.   

 Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza (od ul. Pana 

Tadeusza do skrzyżowania z GS), na terenie GS (na działkach o nr ewid.: 

1/2 i 42/23 obręb 18), ul. Wiśniowa i Winogronowa” – 01.03.2018r. 

Nie udało się wyłonić wykonawcy w ramach dwukrotnie ogłaszanego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę                       

i rozbudowę istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia 

odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z niezbędnymi robotami 

budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”. 

Realizacja projektu bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia 

mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gospodarczo - turystycznej gminy.  
 

13.2. Ciepłownictwo 
 

Działaniem sieci ciepłowniczej w Gminie Pułtusk czyli elektrociepłownią        

oraz systemem przesyłu i dystrybucji ciepła dla pokrycia potrzeb 

mieszkańców znacznej części miasta zarządza Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. (zwane dalej PEC Sp. z o.o.) z siedzibą w Pułtusku.  

PEC Sp. 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. 
 

1. Modernizacja systemu monitorowania pracy kotłowni gazowej                           

przy Placu Teatralnym 4. 

2. Wykonanie instalacji oczyszczania powierzchni konwekcyjnych kotła 

KW 1. 

3. Zakup i montaż zbiornika wody zasilającej na ciepłowni ul. Kolejowa 8. 

4. Przebudowa sieci ciepłowniczej do osiedla Pana Tadeusza na odcinku 

od ul. Tysiąclecia do komory ciepłowniczej K-9-1 przy granicy działki 

Szkoła Podstawowa Nr 3. 

5. Modernizacja układu sterowania pracą pomp w ciepłowni                            

przy ul. Kolejowej 8 – opracowanie projektu I etap. 
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6. Budowa przyłącza do budynku przy ul. Jana Pawła II 18 G. 

7. Budowa przyłącza do budynku przy ul. Traugutta 23. 

8. Budowa przyłącza do budynku przy ul.  Jana Pawła II 17C.   

9.  Modernizacja ogrodzenia ul. Kolejowa 8. 

10. Zakup zestawu pompowego ZP10/20. 

11. Budowa węzła do budynku przy ul. Podchorążych 6. 

 

1. Remont kotła WML 2,5/M – wymiana części ciśnieniowej 

kotła w kotłowni przy ul. Kolejowej 8. 

2. Remont węzła cieplnego w budynku przy ul. Kolejowa 7. 

3. Remont węzła cieplnego w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Pułtusku. 

4. Remont urządzeń i instalacji ciepłowniczych. 

5. Prace remontowe w kotłowni przy ul. Kolejowej 8, kotłowni                        

przy Placu Teatralnym, Al. Wojska Polskiego                                     

i ul. Krajewskiego. 

6. Remonty węzłów indywidualnych będących własnością 

dostawcy ciepła z wymianą pomp obiegowych, regulatorów 

pogodowych oraz legalizacją układów pomiarowo – 

rozliczeniowych. 

7. Przeglądy i naprawy komór ciepłowniczych na dwóch 

sieciach przesyłowych i rozdzielczych z wymianą zaworów 

odcinających.  

8. Remonty posiadanego sprzętu do naprawy sieci 

ciepłowniczej oraz środków transportu i sprzętu                             

do hałdowania opału i nawęglania. 

 

Zarząd spółki podpisał list intencyjny z Krajową Agencją 

Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy 

którego strony podejmują współpracę, której celem jest 

wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza. 

Ważnym elementem jest ograniczenie uciążliwych                                 

dla środowiska emisji zanieczyszczeń do powietrza z ciepłowni 

przy ul. Kolejowej dzięki poprawie spalania, modernizacji 

układów odżużlania  i odpopielania oraz układów odpylających. 

Zadania na 2019 r. mają na celu dalszą modernizację urządzeń 

wytwarzających ciepło.  
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14. Inwestycje 

 

Projekty rozpoczęte w latach poprzednich – kontynuowane w 2018 r. 

 
 

Wartość zadania w latach 2016 - 2019 wynosi: 4 087 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. - 246 546,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

225 844,12 zł, co stanowi 91,64 % zaplanowanych wydatków w 2018r. 

W 2018 roku poniesiono wydatek za opracowaną dokumentację projektową. 

Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono 

wykonawcę realizacji projektu zagospodarowania sześciu terenów zieleni                  

w Pułtusku o powierzchni ok. 6 ha: pasażu Klenczona, parku Narutowicza, 

bulwaru wraz z alejkami Gomulickiego i parków: osiedlowego „Wyszkowska”,                 

na Skarpie, Grabówiec.  

 

 

Wartość zadania w latach 2015 - 2019 wynosi: 12 597 694,54 zł. 

Plan na 2018 r. – 1 660 175,15 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

83 724,92 zł, co stanowi 5,04 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku wykonano: dokumentację projektową dla ulic powiatowych:                

Al. Tysiąclecia, Jana Pawła II, Bartodziejska, gminnych: ul. Baltazara, 

Słowackiego, Gajkowicza, Graniczna, Sarbiewskiego, Jana Pawła II, 

Wyszyńskiego; mapy do celów projektowych dla ulic Granicznej, Bartodziejskiej, 

Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zlecono wykonanie dokumentacji 

projektową kanalizacji deszczowej w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych 

przebudowy ulic Słowackiego oraz Gajkowicza. 

 

 

Wartość zadania w latach 2017 – 2019 wynosi 54 710,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 1 500,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

1 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono wydatek za sporządzenie kosztorysu 

inwestorskiego remontu Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki. 
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Wartość zadania w latach 2017 – 2019 wynosi 435 812,00 zł  

Plan na 2018 r. – 352 020,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 350 550,00 zł., co stanowi 99,58 % zaplanowanych wydatków 

w 2018r. 

W 2018 roku opracowano wielobranżową dokumentację projektową 

przebudowy z nadbudową i odnową budynku koszarowego 

powojskowego na cele mieszkalne przy Al. Tysiąclecia 2 A. 
 

 Wartość zadania w latach 2015 - 2018 wynosi 8 489 671,76 zł. 

Plan na 2018 r. – 8 142 379,76 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 7 871 149,13 zł, co stanowi 96,67 % zaplanowanych 

wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku zrealizowano w pełnym zakresie termomodernizację 

8  budynków użyteczności publicznej: Hali Sportowej przy Zespole Szkół 

Nr 4 w Pułtusku, Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi                           

w Pułtusku, Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku, 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach, Szkoły Podstawowej                               

im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Publicznego Gimnazjum Nr 1                        

im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, siłowni w Pułtusku przy                                    

ul. Daszyńskiego 17, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.  
 

Wartość zadania w latach 2016 - 2018 wynosi 756 462,80 zł. 

Plan na 2018 r. – 722 940,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 670 237,00 zł, co stanowi 92,71 % zaplanowanych wydatków 

w 2018 r. 

W 2018 roku w pełnym zakresie zrealizowano zadanie. W ramach 

zadania zakupiono: koparko – ładowarkę, zgniatarkę do PET 2 szt.,                   

sito bębnowe do przesiania odpadów, belownicę do makulatury 2 szt., 

wózek widłowy, dźwig HDS, pojemniki do segregacji typ 1100 –                      

150 szt., pojemniki do segregacji typ 240 – 30 szt. 
 

Wartość zadania w latach 2016 - 2020 wynosi 1 500 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 500 000,00 zł.  

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na zadanie. 
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Wartość zadania w latach 2016 – 2020 wynosi 3 400 805,00 zł.  

Plan na 2018 r. – 1 163 305,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

385 169,99 zł, co stanowi 33,11 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono wydatek za opracowaną w roku 2017 
dokumentację projektową „Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Głodowo” oraz za kontynuowane prace 
przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec.  
Wykonano projekt zamienny przebudowy istniejącej świetlicy                                    
w miejscowości Chmielewo.   
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2018 wynosi  2 149 583,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 2 076 363,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

277 751,00 zł, co stanowi 10,97 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Sądu 

Konkursowego w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji 

architektonicznej adaptacji Kamienicy przy ulicy Rynek 13 w Pułtusku. 

Wykonano prace malarskie oraz remont posadzek czytelni Publicznej 

Biblioteki im. J. Lelewela. Zamontowano system monitoringu zabytków                    

w ilości 10 szt. Zainstalowano 20 szt. beaconów kompatybilnych                            

z aplikacją miejską. 
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2019 wynosi  3 309 193,50 zł.  

Plan na 2018 r. – 731 341,55 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

532 497,14 zł, co stanowi 72,81 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Sądu 

Konkursowego w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji 

architektonicznej adaptacji kompleksu Wzgórze Abrahama w Pułtusku. 

Wykonano i zamontowano 20 szt. straganów drewnianych na Rynku                        

w Pułtusku. Zlecono wykonanie monitoringu TV sieci kanalizacji 

deszczowej w części ulicy Rynek. 

Zakupiono elementy małej architektury w tym:  ławki 55 szt., kosze uliczne 

na śmieci 24 szt., stojaki rowerowe 20 szt., kraty zabezpieczające drzewa               

33 szt. oraz 16 szt. donic kwiatowych. 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Adaptacji 

Piwnic Starego Ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych”. 

Przygotowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury 

przetargowej na wykonanie robót budowlanych polegających                                  

na wyrównaniu powierzchni jezdnej Rynku – etap II wraz z wykonaniem 

przebudowy kanalizacji deszczowej. 
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Wartość zadania w latach 2017 – 2020 wynosi  2 164 191,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 50 000,00 zł.  

W 2018 roku nie poniesiono wydatku na zadaniu. 
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2019 wynosi  1 010 000,00 zł.  

Plan na 2018 r. – 10 000,00 zł.  

W 2018 roku nie poniesiono wydatku na zadaniu. 
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2020 wynosi 100 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 20 000,00 zł.  

W 2018 roku nie poniesiono wydatku na zadaniu. 
 

Wartość zadania w latach 2016 – 2018 wynosi  145 826,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 14 760,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 14 760,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków                

w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono wydatek za opracowanie operatu 

wodnoprawnego i projektu budowlanego dla pomostu pływającego                      

na rzece Narew w Pułtusku. 
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2018 wynosi 511 150,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 505 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 504 989,12 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków                       

w 2018 r. 

W 2018 roku wykonano roboty budowlane przebudowy i remontu 

części budynku przy ul. 17 Sierpnia 58 oraz adaptację pomieszczeń 

użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku                    

na lokale mieszkalne. 
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2021 wynosi 5 321 620,21 zł. 

Plan na 2018 r. – 59 747,28 zł.  

W 2018 roku nie poniesiono wydatku na zadaniu. 
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Wartość zadania w latach 2017 – 2020 wynosi 1 499 631,24 zł. 

Plan na 2018 r. – 180 319,98 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło                      

104 024,69 zł, co stanowi 57,69 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej 

przebudowy budynku przedszkola na potrzeby opieki i rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych. Wykonano projekt oraz zrealizowano wykonanie 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Miejskiego   

Nr 5 w Pułtusku. 
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2019 wynosi  320 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 150 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło                 

5 200,00 zł, co stanowi 3,47 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono koszt za opracowanie analizy potrzeb i stanu 

aktualnego możliwości realizacji projektu budowlanego kanalizacji deszczowej 

dla miasta Pułtusk. 
 

Wartość zadania w latach 2015 – 2019 wynosi 568 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 100 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło               

60 000,00 zł, co stanowi 60,00 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 62 m wraz                          

z przyłączami w pasie drogi krajowej DK 61 w ul. Kościuszki w Pułtusku. 
 

Wartość zadania w latach 2016 – 2019 wynosi 286 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 208 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło               

54 120,00 zł, co stanowi 26,02 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku wykonano: rozbudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej                       

w ulicy Szymona Suleja o długości 250 m, hydrant przeciwpożarowy przy 

budynku 17 Sierpnia 58 w Pułtusku. Opracowano dokumentację projektową 

budowy sieci wodociągowej w ulicy Żwirki i Wigury. 
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Wartość zadania w latach 2016 – 2021 wynosi 510 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 10 000,00zł.   

W 2018 roku nie poniesiono wydatku na zadaniu. 
 

Wartość zadania w latach 2017 – 2020 wynosi  663 972,72 zł. 

Plan na 2018 r. – 217 000,00zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 161 013,54 zł, co stanowi 74,2 % zaplanowanych wydatków                  

w 2018 r. 

W 2018 roku wykonano: rozbudowę oświetlenia w systemie 

zaprojektuj – wybuduj na ul. Erazma Ciołka w Pułtusku – 8 lamp. 

Rozbudowę oświetlenia w miejscowości Moszyn – 1 lampa. 

Poniesiono wydatek za wykonaną w roku 2017 budowę linii kablowej 

oświetlenia na ulicy Jana Pawła II, za wykonanie dokumentacji 

technicznej rozbudowy oświetlenia we wsi Lipa, wykonanie opinii 

hydrogeologicznej na potrzeby budowy oświetlenia wału 

przeciwpowodziowego oraz wykonanie oświetlenia boiska                            

przy Zespole Szkół Nr 2. 
 

Wartość zadania w latach 2015 – 2021 wynosi 319 689,28 zł. 

Plan na 2018 r. – 100 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 8 679,43 zł, co stanowi 8,68 % zaplanowanych wydatków                        

w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono koszt za wykonanie instalacji monitoringu  

wizyjnego poczekalni Dworca PKS. 
 

 

Wartość zadania w latach 2016 – 2018 wynosi  2 661 681,43 zł. 

Plan na 2018 r. – 1 758 749,68 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 1 740 616,84 zł, co stanowi 98,97 % zaplanowanych 

wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku zakończono realizację inwestycji.  
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Wartość zadania w latach 2017 – 2020 wynosi  180 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 50 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

38 460,00 zł, co stanowi 76,92 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono koszt za zakupioną w roku 2017 choinkę                      

oraz za wykup dzierżawionych do tej pory dekoracji świątecznych. 
 

 

Wartość zadania w latach 2018-2019 wynosi  370 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 70 000,00zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

69 437,20 zł, co stanowi 99,2 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku wykonano projekt budowlano – wykonawczy budowy nowego 

żłobka przy ul. Ogrodowej w Pułtusku. 

 

 

 

Wartość zadania w latach 2015 – 2021 wynosi  10 445 000,00 zł.  

Plan na 2018 r. – 2 405 000,00 zł.   

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 1 667 334,58 zł, co stanowi 69,33,81 % zaplanowanych 

wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku: 

 Kontynuowano przebudowę ulic: Jakuba Wujka, Andrzeja 

Noskowskiego, Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, 

Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary, Pawła Giżyckiego,  

wykonano utwardzenie kruszywem łamanym parkingu                         

przy ul. Jakuba Wujka w Pułtusku 

 Opracowano dokumentacje projektową przebudowy dróg                        

na ulicach Tarnowskiego i Suleja. W wyniku 

przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. 

Rozpoczęcie prac nastąpi w 2019 roku. 

 Wykonano dokumentację projektową przebudowy                                    

ul. 11 Listopada w Pułtusku.   

 Zlecono opracowanie koncepcji i projektu budowlanego                      

ulicy Ogrodowej. 
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Projekty rozpoczęte lub rozpoczęte i zakończone w 2018 r. 
 

Wartość zadania w latach 2018 – 2019 wynosi  1 920 000,00 zł.  

Plan na 2018 r. – 65 000,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło              

40 200,89 zł, co stanowi 61,85 % zaplanowanych wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. W tym 

opracowanie audytów energetycznych lub świadectw charakterystyki 

energetycznej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych                                         

i wielorodzinnych na terenie Gminy Pułtusk oraz budynków użyteczności 

publicznej w zakresie weryfikacji istniejącej już dokumentacji obiektów                     

do wniosku o dofinansowanie. Opracowano studium wykonalności. Wniosek 

w trakcie oceny merytorycznej. 
 

Wartość zadania w latach 2018 – 2019 wynosi 2 096 638,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 1 246 638,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 857 163,33 zł, co stanowi 68,76 % zaplanowanych 

wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku wykonano: remont i modernizację dwóch sal 

korekcyjnych, szatni, pokoi nauczycieli WF, pomieszczeń 

magazynowych, pomieszczeń sanitarnych na I piętrze i parterze, 

korytarzy na I piętrze i parterze. Zakres prac obejmował wymianę 

stolarki okiennej, roboty sanitarne, roboty elektryczne                              

oraz wyposażenie sportowe. Remont podłogi sportowej hali .  
 

Wartość zadania w latach 2018 – 2019 wynosi  1 100 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 600 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 558 544,02 zł, co stanowi 93,09 % zaplanowanych 

wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku poniesiono koszt za opracowaną w 2017 roku 

dokumentację projektową przebudowy zjazdów ulic Traugutta                      

i Kombatantów w Pułtusku. Wykonano w pełnym zakresie 

przebudowę ulicy Kombatantów (nowa nawierzchnia jezdni                     

na odcinku ok. 865 m2, jezdnia drogi wewnętrznej 1 010 m2; 

chodniki 1 765 m2; odwodnienie powierzchniowe).  
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Wartość zadania w latach 2018 – 2020 wynosi 4 082 410,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 82 410,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 33 459,40 zł, co stanowi 40,60 % zaplanowanych wydatków      

w 2018 r. 

W 2018 roku opracowano dokumentację projektową modernizacji                            

Pl. Teatralny, ul. Świętojańska, Benedyktyńska wraz z projektem stałej 

organizacji ruchu ulicy Piotra Skargi na odcinku od ulicy Świętojańskiej                        

do ulicy Benedyktyńskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy mostów w ciągu ulicy Świętojańskiej                             

i ul. Benedyktyńskiej nad kanałem A w Pułtusku. 
 

Całkowity koszt inwestycji: 3 512 002,77 zł. Inwestycja zrealizowana                                          

z udziałem środków pochodzących z dotacji w ramach „Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 

Wsparcie Lokalnej infrastruktury Drogowej” – kwota dofinansowania 

2 619 209,00 zł. 

Zakres inwestycji: przebudowa drogi gminnej o długości 2 575 m 

poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej i wykonanie 

chodnika o długości 890 m. Zostały wprowadzone elementy 

poprawiające bezpieczeństwo na drodze tj. solarne oświetlenie                     

przy wyniesionym przejściu dla pieszych.  
 

Całkowity koszt inwestycji: 147 231,00 zł.  

Ulepszenie nawierzchni drogi w ul. Adama Mickiewicza „Forty”                         

w Pułtusku poprzez ułożenie warstwy asfalto – betonu na odcinku                

380 m i szer. 4,5 m.  
 

 

 
 

Całkowity koszt inwestycji: 20 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana                        

z udziałem środków pochodzących z dotacji budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” – kwota 

dofinansowania 10 000,00 zł. 
  

 

 

Całkowity koszt inwestycji: 39 338,44 zł. Inwestycja zrealizowana                           

z udziałem środków pochodzących z dotacji budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” – kwota 

dofinansowania 10 000,00 zł. 

 



 

94| Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018   

 
 

 

Całkowity koszt inwestycji: 41 563,31 zł. Inwestycja zrealizowana                                   

z udziałem środków pochodzących z dotacji Województwa 

Mazowieckiego kwota dofinansowania: 23 742,00 zł. Zakres 

inwestycji: wymiana blachy na dachu strażnicy, demontaż 

zużytych elementów więźby dachowej, wymiana 230 m2 pokrycia 

dachowego, montaż nowego pokrycia dachowego z blachy 

stalowej powlekanej, montaż obróbek blacharskich, orynnowania     

i rur spustowych.  

 

 

Wartość zadania w latach 2018 – 2020 wynosi:  1 035 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 35 000,00zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 35 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych 

wydatków w 2018 r. 

W 2018 roku zlecono wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 

budynku wieży Ratuszowej w Pułtusku (etap I) wraz z wykonaniem 

projektu prac konserwatorsko – renowacyjnych zewnętrznych 

ścian wieży (etap II). Zgodnie z umową w 2018 r. wykonawca 

przekazał dokumentację – etap I. 

 

 

Wartość zadania w latach 2018 – 2020 wynosi  2 310 000,00 zł.  

Plan na 2018 r. – 60 000,00 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu 

wyniosło 15 425,20 zł, co stanowi 25,7 % zaplanowanych 

wydatków     w 2018 r. 

W 2018 roku została opracowana dokumentacja techniczna 

przebudowy drogi gminnej we wsi Płocochowo w Gminie Pułtusk 

oraz projekt organizacji ruchu drogi gminnej nr 340407W Lipniki – 

Płocochowo wraz z weryfikacją i aktualizacją kosztorysu. Zlecono 

wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu                                 

w miejscowości Płocochowo nad rowem melioracyjnym. 
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15. Mieszkalnictwo 
 

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw domowych o niskich dochodach, zapewnienie najmu 

socjalnego i lokali zamiennych oraz ochrona przed bezdomnością. 

Realizacją części zadań samorządu w zakresie mieszkalnictwa zajmuje się 

spółka gminna Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk                       

Sp. z o.o., która zarządza zasobem mieszkaniowym gminy Pułtusk, 

wspólnotami mieszkaniowymi oraz zasobem własnym.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Pułtusk dysponowała                                    

530 mieszkaniami, z których 390 stanowiła własność Gminy, a 140 było  

w jej posiadaniu.  

Corocznie lokale komunalne otrzymuje lub dokonuje zamiany około              

15 – 20 najemców.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. spółka gminna Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Pułtusk Sp. z o.o., dysponowała 351 lokalami mieszkalnymi.   

W 2018 r. TBS Pułtusk Sp. z o.o. zakończyło I etap budowy budynku 

wielorodzinnego, w którym będzie znajdowało się 48 lokali mieszkalnych. 

Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2019 roku. 

W ostatnich latach Gmina Pułtusk poniosła znaczne nakłady finansowe                         

na remonty i modernizację wielu budynków pozostających w jej zasobach 

mieszkaniowych. W związku z tym stan techniczny tego zasobu uległ 

znacznej poprawie, jednakże nadal zachodzi potrzeba dokonania 

remontów i modernizacji budynków pozostających w mieszkaniowym 

zasobie gminy. Na remonty budynków i lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez TBS Pułtusk Sp. z o.o.                    

w 2018 r. wydano łącznie 460 000,00 zł, w tym na remonty w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych, których Gmina jest współwłaścicielem 

zostało wydane 350 000,00 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 245/2017 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia                         

25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu                              

w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Pułtusk, stawki 

czynszu za 2018 r. wynosiły: 

 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Baza Stawki czynszu zł/ m2 

1. Mieszkanie z c.o. 100% 6,80 

2. Mieszkanie z łazienką 95% 6,46 

   3. Mieszkanie z wod – kan. i w.c. 85% 5,78 
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16.  Tereny wiejskie 
 

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

wiejski zamieszkuje ok. 20 % (4 874 osób) mieszkańców całej gminy. 
 

16.1. 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. 

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, następnie rzepaku, buraka cukrowego i kukurydzy. 

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

przetwórstwem mleka. 

Gmina Pułtusk posiada duży potencjał do rozwoju agroturystyki. Walory 

krajobrazowe: kompleksy leśne, rzeka Narew i tereny nadnarwiańskie oraz zabytki 

architektoniczne pozwalają na rozwój turystyki wiejskiej jako dodatkowego źródła 

dochodów. 

W 2018 roku na terenie Gminy Pułtusk dwukrotnie wystąpiły niekorzystne 

zjawiska atmosferyczne w wyniku, których ucierpiały uprawy rolne. Powołana                  

na wniosek Burmistrza Miasta Pułtusk zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego 

komisja ds. szacowania strat od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

oszacowała szkody powstałe w wyniku suszy w 323 gospodarstwach rolnych                  

oraz szkody spowodowane wymarznięciami w 49 gospodarstwach. Na podstawie 

oszacowanych przez komisję procentowych strat w poszczególnych uprawach 

rolnikom została udzielona pomoc finansowa z budżetu państwa. 
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16.2. 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                       co najmniej okres pięciu lat. 

Plan Odnowy Miejscowości zawiera m.in.: 

•  ogólną charakterystyką miejscowości, 

• analizę SWOT – ocena mocnych i słabych stron Sołectwa, 

• analizę infrastruktury komunalnej: gazownictwo, wodociągi, 

telefonizację, 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 jest stworzenie 

Planu Odnowy Miejscowości, który jest zgodny z dokumentami 

strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. 

Sołectwa: Chmielewo, Olszak, Płocochowo, Białowieża, Głodowo, 

Przemiarowo, Moszyn i Lipniki Nowe z terenu Gminy Pułtusk 

posiadają opracowane i zatwierdzone przez Radę Miejską                            

w Pułtusku Plany Odnowy Miejscowości, które są koniecznym 

załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w  ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 

PROW na lata 2014 – 2020. 

 

16.3. 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. 
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16.4. Fundusz sołecki 
 

Od 2011 roku 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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17.  Transport i komunikacja 
 

17.1. 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 w ramach bieżącego utrzymania dróg.  

Poniższa mapa przedstawia sieć dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich                  

i krajowych na terenie gminy Pułtusk: 
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17.2. 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 ilość miesięcznie przejechanych kilometrów wynosi                          

ok. 9 500 km. 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 dnia                        

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. 
 

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

autobusami i busami komunikacji miejskiej w Pułtusku: 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach 

autobusami i busami komunikacji miejskiej w Pułtusku po okazaniu 

stosownych dokumentów, są:  

a) studenci, 

b) doktoranci, 

c) słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów językowych obcych, 

d) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, 

e) 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).   

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów 

autobusami i busami komunikacji miejskiej w Pułtusku, po okazaniu 

stosownych dokumentów są: 

a) posłowie i senatorowie, 

 



 

 Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018 | 101 

 

 

 

 

b) inwalidzi wojenni i wojskowi, 

c) osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, 

inwalidzi I grupy, osoby niewidome i ociemniałe, 

d) opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący osobie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, inwalidzie I grupy (w tym 

inwalidom wojennym i wojskowym) lub osobie niewidomej, 

e) dzieci oraz młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia i ich 

opiekunowie, 

f) osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, 

g) 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, 

h) osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny wydaną                             

na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny. 

i) 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, 

j) 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  
 

 

 

W 2018 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                             

i ulgowych przejazdów.  

 

 

 

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 

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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18.  Środowisko 
 

18.1. 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, rabata przy fontannie miejskiej.    

Na terenie miasta znajdują się dwa parki miejskie: 

 Park przy ulicy Solnej nad Narwią, na którego 

terenie odbywają się liczne imprezy plenerowe. 

Ponadto znajduje się tu przystań dla łodzi, klub 

Wodniaka, WOPR oraz swoją siedzibę ma związek 

wędkarski a także Państwowa Straż Rybacka. 

 Park Narutowicza z zabytkowym amfiteatrem.                               

W 2018 roku park został włączony do projektu stref 

zieleni i rekreacji w Pułtusku.  

 

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. 

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 – łąka, którą można wykorzystać jako miejsce 

piknikowe. 
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18.2. Ochrona środowiska 
 

18.2.1. 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, Obszar Natura 2000 

Puszcza Biała, Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi,              

6 użytków ekologicznych i 5 pomników przyrody. 

Na granicy Gminy Pułtusk znajdują się dwa rezerwaty 

przyrody: leśny rezerwat przyrody „Popławy” oraz leśny, 

częściowy rezerwat przyrody „Bartnia”. 

Przez teren Gminy Pułtusk przebiega jeden korytarz 

ekologiczny: Dolina Środkowej Narwi (GKPnC-23). 

 

18.2.2. Ochrona klimatu i powietrza 

Działania gminy w obszarze klimatu i powietrza objęły szerokie spektrum przedsięwzięć. 

W 2015 r. przyjęto do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk na lata 

2015 – 2020”.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem                         

jest określenie wizji rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego 

kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, 

realizujących określoną wizję Gminy, tj. 

 redukcji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, 

 zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

PGN umożliwia finansowanie wielu działań ze środków zewnętrznych w nowej 

perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz pokazuje sposób w jaki Gmina Pułtusk 

zamierza osiągnąć cele wyznaczone do realizacji do roku 2020 w zakresie ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Gminy. 

 

Dla gminy Pułtusk opracowano również „Projekt założeń do planu zaopatrzenia                  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pułtusk na lata 2015 – 2030", 

który jest w trakcie aktualizacji. 

Na terenie Miasta i Gminy Pułtusk istnieje sieć ciepłownicza zarządzana przez 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. oraz sieć gazowa zarządzana 

przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. 

Jednym z największych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pułtusk 

jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej 

kilkunastu metrów. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, 

charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. 
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W Gminie Pułtusk wykonano zadania ograniczające wielkość emisji pyłu PM10, 

benzo(a)pirenu i PM2,5. Do takich zadań należało m.in. wykonanie 

termomodernizacji 8 budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem 

OZE i wymianą oświetlenia na energooszczędne. 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska uchwałą Nr XXV/195/2012                   

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012 r. przyjęto Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata                     

2015 – 2018 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2015 – 2018”, który służył doprowadzeniu do poprawy 

stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, 

zapewnieniu skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed 

degradacją. 

Priorytety ekologiczne określone w Programie Ochrony Środowiska skupiły się 

głównie w dziedzinach: 

 ochrona zasobów przyrody (przyroda, lasy, gleby, zasoby surowców 

mineralnych); 

 gospodarka odpadami; 

 edukacja ekologiczna; 

 ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; 

 oddziaływanie hałasu; 

 ochrona powietrza atmosferycznego;  

 poważne awarie. 

Priorytetowe zadania związane z programem obejmowały: 

Lp. Nazwa zadania 

1 
Budowa sieci wodociągowej w m. Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo  

oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w Trzcińcu gm. Pułtusk. 

2 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – Ograniczenie  

zrzutu nieczystości do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej. 

3 Budowa instalacji solarnych w Gminie Pułtusk. 

4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk. 

5 
Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru Gminy Pułtusk poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego                          

na odcinku Lipniki Kolonia–Płocochowo, Lipniki Płocochowo. 

6 Budowa i modernizacja dróg gminnych. 

7 Propagowanie „dobrych praktyk rolniczych” poprzez wykłady, broszury, szkolenia. 

8 Rekultywacja terenów zdegradowanych. 

9 
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez: • Współudział w edukacji  

dzieci i młodzieży. • Kształtowanie proekologicznych postaw dorosłych mieszkańców gminy. • Konsolidacja 
społeczności lokalnej wokół problemu ochrony środowiska. 

10 
Utrzymanie i ochrona obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, znajdujących się  

na terenie Gminy Pułtusk. 

11 Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Pułtusk. 

12 Tworzenie i wytyczanie ścieżek edukacyjnych 

13 Utworzenie Programu Usuwania Azbestu. 

14 Usunięcie materiałów zawierających azbest. 

15 Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami. 
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W gminie Pułtusk w ramach Programu Ochrony Środowiska podjęto się 

realizacji większości zadań wynikających z planu operacyjnego. Wyznaczono    

14 zadań z czego 7 zostało całkowicie zrealizowanych, co stanowi 50 %. Należy 

podkreślić, że wykonane zostały zadania o skomplikowanym i rozbudowanym 

zakresie, jak gospodarka wodno – ściekowa, czy ochrona powietrza i ochrona 

przed hałasem, a także ochrona przyrody, co ma istotne znaczenie ze względu 

na dwa obszary Natura 2000, w obrębie których chroni się wiele gatunków 

ptaków.  

Trwają prace nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Pułtusk na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025                                      

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Celem sporządzenia programu 

jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony 

środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych 

i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 

Gmina Pułtusk jest w trakcie przygotowywania Programu ograniczenia niskiej 

emisji (PONE), którego celem jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych                  

o mocy do 1 MW niespełniających wymagań ekoprojektu w sektorze 

komunalno – bytowym, w sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Celem opracowania PONE jest przywrócenie poziomów 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu do poziomów dopuszczalnych   

w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej w sektorze komunalno – 

bytowym. 

W ramach programu ochrony powietrza, w zakresie realizacji planu działań 

krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia 

przekroczenia poziomu alarmowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10 i PM2,5 w powietrzu oraz ograniczenia wystąpienia przekroczenia 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu przeprowadzane są przez 

Straż Miejską kontrole dotyczące spalania odpadów w paleniskach domowych. 

 

18.2.3. 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. 

W 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Pułtusku wpłynęło 50 wniosków 

mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych. Łącznie na koniec 2018 r. było 121 wniosków 

z 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 
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18.2.4. Edukacja ekologiczna 
 

Wartość zadania w latach 2016 – 2018 wynosi  454 000,00 zł. 

Plan na 2018 r. – 304 000,00 zł.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 

83 777,76 zł., co stanowi 27,56 % zaplanowanych wydatków. 

W 2018 r. poniesiono wydatek związany z zarządzaniem projektem, 

przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych 

podczas zorganizowanej konferencji inaugurującej projekt. Zamówiono 

materiały promocyjne oraz 5 strojów bobra „Pułtusia”. 

Zadanie realizowane 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. 

Termin realizacji: 01.06.2018 r. – 30.09.2019 r. 
 

1. Promocja ecoPułtuska o zasięgu ogólnopolskim 

 opracowanie i wykonanie strony www, 

 multimedialna gra edukacyjna – produkcja, 

 opracowanie i wydruk folderów dot. szlaków 

rowerowych oraz rezerwatów przyrody, 

 opracowanie i wydruk zakładek do książek, 

 opracowanie i wydruk publikacji ekoturystyka, 

 produkcja maskotki miasta Pułtusk - bobra 

„Pułtusia.” 

2. Konferencje proekologiczne 

3. Promocja ecoPułtuska podczas lokalnych imprez 

plenerowych 

 stoiska informacyjne z materiałami promocyjnymi                                  

wraz z nagłośnieniem i animatorami 

4. Konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej 

5. Olimpiada wiedzy ekologicznej 

6. Wycieczki rowerowe szlakami Pułtuska i Puszczy Białej 

7. Akcje "Dni Ziemi" 

 zakup i wspólne sadzenie drzew 

 stoiska informacyjne z materiałami promocyjnymi                     

wraz z nagłośnieniem i animatorami 

 organizacja ogniska z poczęstunkiem 

8. Zajęcia terenowe na integracyjnej ścieżce przyrodniczo 

– dydaktycznej „Nasz Las” 
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Gmina Pułtusk w 2018 roku realizowała szereg projektów                     

w zakresie edukacji ekologicznej. Były to różnego rodzaju konkursy, 

kampanie, szkolenia i festyny: 
 

 Konkursy:   

 „EKO – szkoła” - konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 ,,Mój ulubiony ptak” – konkurs organizowany przez LOP                      

w Płocku, 

 ,,Pułtusk – nasza przyszłość” – konkurs gminny, 

 ,,Ziemia jest naszym domem”- konkurs gminny, 

 ,,Zbiórka surowców wtórnych” – XV edycja – konkurs 

organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, 

 „Gatunki chronione występujące na terenie Nadleśnictwa Pułtusk” 

– konkurs organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną                              

w Ciechanowie Filia w Pułtusku oraz Nadleśnictwo Pułtusk, 

 „EKO - planeta”- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, 

 Gminny  konkurs fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze Miasta 

Pułtusk” 

 Gminny konkurs plastyczny "Wszyscy dbamy o środowisko 

naturalne”. 
 

 Akcje w szkołach i przedszkolach gminnych: 

 Zbiórka makulatury i  butelek PET, 

 Zbiórka Baterii,  

 Zbiórka płyt CD i DVD, 

 Zbiórka zużytych nakrętek, 

 Zbiórka elektroodpadów itp. 
  

 Wycieczki do oczyszczalni ścieków, 

 Akcja „Sadzimy drzewa wokół naszej szkoły”, 

 Wiosenne sadzenie kwiatów doniczkowych,   

 Co możemy zrobić dla środowiska – „Mali ekolodzy”, 

 Sprzątanie świata, 

 Zakładanie Szkolnego ogródka pierwszoklasistów, 

 Zielone kąciki w klasie, 

 Dzień czystego powietrza w szkole – akcja edukacyjna poświęcona  

tematyce smogu i niskiej emisji spalin. 
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18.3. 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. 
 

18.3.1. 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,                         

na których powstają odpady komunalne, zajmuje się Pułtuskie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

Według stanu na koniec grudnia 2018 r. ilość nieruchomości,                         

na które zostały złożone deklaracje wynosi 5 971, co daje łączną 

ilość zadeklarowanych osób 21 441, w tym z obszaru miejskiego jest             

17 102, a z obszaru wiejskiego 4 339.   
 

18.3.2. 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 2017r. 

Mieszkańcy, którzy podjęli decyzje o zbieraniu odpadów w sposób 

selektywny dzielą odpady na następujące frakcje: 

 papier;  

 metale i tworzywa sztuczne; 

 szkło; 

 biodegradowalne; 

 popiół.  
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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.  

 

 

 

Na terenie Gminy Pułtusk funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Rybitew 32. 

Przedmiotowy PSZOK otwarty jest 6 dni w  tygodniu w godzinach   

od 8 do 18 (za wyjątkiem świąt). W roku 2018 przeprowadzone 

zostały prace polegające na modernizacji/rozbudowie obecnego 

PSZOK-u i utworzeniu nowego PSZOK-u w Płocochowie.   

 

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. 
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W roku 2018 obowiązywały stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr V/33/2015                  

Rady Miejskiej W Pułtusku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty                                     

dla nieruchomości zamieszkałej i dla nieruchomości 

niezamieszkałej: 

 

1. 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 5,20 zł                      

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 9,80 zł                         

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 13,80 zł                        

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 17,25 zł                         

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 20,15 zł                     

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego                               

i większego 22,45 zł od jednego gospodarstwa 

domowego. 
 

2. 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 10,35 zł                  

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 19,55 zł                        

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 27,60 zł                        

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 34,50 zł                     

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 40,25 zł                      

od jednego gospodarstwa domowego, 

 dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego                                 

i większego 44,85 zł od jednego gospodarstwa 

domowego. 
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3. 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 – 11,50 zł, 

 pojemnik 240 L – 23,00 zł, 

 pojemnik 1100 L – 80,50 zł. 

 

4. 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 – 17,25 zł, 

 pojemnik 240 L – 34,50 zł, 

 pojemnik 1100 L – 115,00 zł, 

 pojemnik 5 m3 – 437,00 zł, 

 pojemnik 6,5 m3 – 621,00 zł. 

 

5. 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 

69,00 zł. 

 

6. Wyższa ryczałtowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jeżeli 

odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 

103,50 zł. 
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18.3.3. Utrzymanie porządku 

Utrzymanie porządku na terenie nieruchomości 

stanowiących własność gminy, zlecono Pułtuskiemu 

Przedsiębiorstwem 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. 

 

18.3.4. Pozostałe usługi komunalne 
 

Realizując zadania związane z opieką nad bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Pułtusk zapewniono opiekę 

47 psom oraz 30  kotom. 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. Spośród 29 psów 

przekazanych do schroniska w 2018 r. nowy dom znalazło 

18 psów. W ramach realizacji zadania opieki                                 

nad bezdomnymi zwierzętami wspierano również 

wolontariuszy zajmujących się dokarmianiem dziko żyjących 

kotów poprzez zakup karmy. Gmina miała podpisaną 

umowę z gabinetem weterynaryjnym Maxvet PLUS                       

na udzielanie pomocy weterynaryjnej dla zwierząt, które 

ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych.  

Gmina Pułtusk podpisała umowę z właścicielem 

gospodarstwa rolnego w Płocochowie 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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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 2018 r. 

wynosiły odpowiednio: 

1) za sprzedaż małych ilości towarów z ręki, kosza, wiadra, 

skrzynki na powierzchni handlowej do 1 m² - 1 zł                          

od każdego sprzedającego, 

2) za sprzedaż towarów spożywczo - rolnych i kwiatów –1,00 zł                            

za każdy m² zajętej powierzchni handlowej,  

3) za sprzedaż towarów przemysłowych i gastronomicznych –                 

1,50 zł za każdy m² zajętej powierzchni handlowej,  

4) za sprzedaż drobnego inwentarza żywego (ptactwo, króliki, 

nutrie itp.) – 2 zł od każdej klatki, 

5) za sprzedaż ze straganu i kiosku zamkniętego – 10,00 zł                                   

od stanowiska handlowego, 

6) za sprzedaż z wozu konnego, dwukółki, przyczepy, platformy, 

samochodu osobowego dostawczego – 5,00 zł za każdy pojazd, 

7) za sprzedaż z samochodu ciężarowego (bez względu                     

na ładowność) – 15,00 zł za każdy pojazd, 

8) 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 

się stawkę wyższą. 
 

Na terenie miasta Pułtusk przy ulicy Widok znajdują się 

ogólnodostępne urządzenia do ćwiczeń na otwartym powietrzu 

(Street Workout). Cieszą się one dużym zainteresowaniem 

wśród mieszkańców.   

W 2018 roku na terenie wsi Kacice powstała pierwsza siłownia 

plenerowa. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków 

pochodzących z dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018.” 
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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. Położenie placów zabaw umożliwia swobodny                         

i nieograniczony dostęp do nich najmłodszych mieszkańców. 

Obiekty umożliwiają kreatywną zabawę na świeżym powietrzu 

i są doskonałym pomysłem na spędzenie czasu w grupie 

rówieśniczej lub z rodzicami. 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.  

Place zabaw zlokalizowane są przy następujących ulicach 

miasta: ul. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,                                       

ul. Teofila Kwiatkowskiego, ul. Romualda Traugutta,                       

Aleja Wojska Polskiego, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego,                         

ul. Widok, ul. 17 Sierpnia. 

We wsiach gminy place zabaw powstały w sołectwach: 

Białowieża, Głodowo, Grabówiec, Kacice, Lipa, Lipniki Stare, 

Moszyn, Ponikiew, Trzciniec.  

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci 

w gminie Pułtusk posiadają certyfikaty zgodności z PN-EN  1176 

wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. 
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19. Kultura 
 

 

19. 1. Wydarzenia kulturalne Gminy Pułtusk  
 

Gmina Pułtusk jest organizatorem wielu wydarzeń 

kulturalnych. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych               

w 2018 r. należały: 

 

 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 

14.01.2018 r. 

 150. rocznica Spadku Meteorytu Pułtusk –                 

31.01.2018 r. 

 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego – 9.02.2018 r. 

 XIX Spotkania ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej – 

8.04.2018 r. 

 Obchody Święta Narodowego w 227. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.05.2018 r. 

 VI Pułtuska Noc Muzeów – 19.05.2018 r. 

 XVI Wielki Jarmark Średniowieczny – 2.06.2018 r. 

 Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych 

w Pułtusku – 9.06.2018 r.  

 Gminny Dzień Strażaka – 17.06.2018 r. 

 VI Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona –                       

21 – 23.06.2018 r. 

 Pułtuskie Wianki – 23.06.2018 r. 

 Klasyki nad Narwią. Festiwal Zabytkowych Motoryzacji 

w Pułtusku – 21.07.2018 r. 

 Obchody 98.rocznicy Bitwy Warszawskiej –                     

15.08.2018 r. 

 Dożynki Gminy Pułtusk – 16.09.2018 r. 

 XXI Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza –                                    

20 – 23.09.2018 r.   

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 

11.11.2018 r. 

 Spotkanie Wigilijne dla mieszkańców Pułtuska                            

i powiatu pułtuskiego - 16.12.2018 r. 
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19.2. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima 

Lelewela w Pułtusku 
 

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 prowadzi szereg imprez: spotkania 

autorskie, wystawy, odczyty, konkursy. Od 2000 r., zgodnie                                     

z Porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu i Zarządem 

Miasta w dniu 27 czerwca 2000 r., instytucja realizuje zadania 

biblioteki powiatowej. W związku ze zmianą zadań statutowych 

placówce nadano nazwę: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima 

Lelewela. 
 

19.2.1. Organizacja i infrastruktura 

Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: 

 Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, ul. Juliusza 

Słowackiego 6, 

 Filia Biblioteczna nr 1, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 

 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. 

W 2018 roku miały miejsce znaczące zmiany dotyczące lokalizacji 

Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela. Z powodu remontu 

kapitalnego budynku przy ul. Słowackiego 6, głównej siedziby 

Biblioteki, działy udostępniania na czas luty – czerwiec zostały 

przeniesione do lokalu przy ul. Rynek 14. 

W ramach projektu „Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk”, realizowanego 

przez Urząd Miejski w Pułtusku, w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej 

dokonano wymiany instalacji c.o., wymiany instalacji elektrycznej                  

i remontu pomieszczeń budynku. Wykonano również aranżację 

Czytelni na wzór historyczny XIX – wieczny. 
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W ramach generalnego remontu zostały odnowione zarówno 

wnętrza, jak też elewacja budynku. Jest to pierwszy kapitalny remont 

w dziejach naszej książnicy. Kompleksowy remont                                              

i termomodernizacja Pułtuskiej Biblioteki Publicznej zwiększyły 

efektywność gospodarki energetycznej obiektu, poprawiły jego 

funkcjonalność, znacząco podnosząc walory estetyczne i użytkowe. 

Na szczególną uwagę zasługuje czytelnia, która to urządzona na styl 

historyczny, przyciąga wzrok pięknymi malowidłami ściennymi                   

oraz nowym wyposażeniem z elementami typowymi dla tego okresu. 
 

19.2.2. Zbiory biblioteczne 

Na zakup książek oraz zbiorów specjalnych w 2018 r. wydano                           

50 000 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego wyniosła 25 000 zł. Współczynnik zakupu książek w PBP 

na 100 mieszkańców wynosi 9,6 woluminów. Od kilku lat utrzymuje się 

na tym samym poziomie. 

W 2018 r. do Pułtuskiej Biblioteki Publicznej przybyło                                   

2391 woluminów, z czego 2320 z zakupu. Zbiory specjalne PBP                       

to 626 jednostek inwentarzowych, w tym płyty, taśmy, materiały 

elektroniczne oraz audiobooki. Obecnie w zbiorach Biblioteki znajduje 

się 213 audiobooków. 

Biblioteka dysponuje bardzo bogatym, systematycznie uzupełnianym 

księgozbiorem regionalnym, zbiorem zdjęć, dokumentami życia 

społecznego dot. powiatu pułtuskiego.   

W trosce o wysoką jakość księgozbioru systematycznie przeprowadza 

się selekcję, usuwając egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane. 

Obecnie w Czytelni dostępnych jest 19 tytułów dzienników i czasopism 

dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 
 

 

19.2.3. Usługi elektroniczne 

Biblioteka jest skomputeryzowana, a wypożyczanie zbiorów zautomatyzowane, 

w każdej filii dostępny jest bezpłatny dostęp do Internetu, na bieżąco 

prowadzona jest strona https://biblioteka.pultusk.pl/ oraz fanpage. Wraz                       

z bibliotekami województwa mazowieckiego biblioteka tworzy Mazowiecki 

System Informacji Bibliotecznej, w ramach którego publikowane są wydarzenia 

kulturalne na stronie www.bibliotekimazowsza.pl. 

Zbiory biblioteczne w 100% opracowane są komputerowo w systemie ALEPH                   

i udostępnione w katalogu online oraz portalu bibliotecznym METALIB.                           

Było to możliwe dzięki udziałowi w programie Mazowiecki System Informacji 

Bibliotecznej (MSIB I). 

Sprzęt komputerowy dla czytelników zarówno w bibliotece głównej, jak i filiach 

pozyskany został z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Programu 

Rozwoju Bibliotek, Rozbudowy Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej 

(MSIB II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego i projektu „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pułtusk” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

https://biblioteka.pultusk.pl/
http://www.bibliotekimazowsza.pl/
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Czytelnicy -
podział na wiek

do 19 roku
życia

W 2018 r. włączając się w projekt „Kodowanie w bibliotece II edycja” 

biblioteka otrzymała 3 roboty edukacyjne Photon i 3 tablety Huawei. 

Celem programu było dostarczenie bibliotekom publicznym sprzętu 

służącego do nauki kodowania oraz wiedzy na temat podstaw 

kodowania w celu organizacji zajęć o tej tematyce. 

W bibliotece i jej filiach funkcjonują dostępne dla wszystkich czytelnie 

komputerowe, gdzie poza możliwością skorzystania z komputera                            

i urządzeń wielofunkcyjnych organizowany jest indywidualny 

instruktaż obsługi komputera i korzystania z internetu. 
 

19.2.4. 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 2018 roku z usług 

biblioteki skorzystało ogółem ok. 9000 użytkowników. 

W 2018 roku w wypożyczalniach i czytelniach Pułtuskiej Biblioteki 

Publicznej zarejestrowano 3673 czytelników, którzy wypożyczyli 

50189 książek i zbiorów specjalnych ogółem. Liczba czytelników                

do 19 roku życia to 1110 osób, co stanowi 33% ogółu korzystających      

z naszych zbiorów. Zaobserwowano wzrost zainteresowania 

czytelnictwem wśród osób powyżej 60 roku życia. Grupa ta liczy                 

598 osób, co stanowi 17,5% ogółu czytających. Zaobserwowano 

również znaczny wzrost zainteresowania książką mówioną. 
 

19.2.5. Działalność 

Biblioteka realizując kalendarz imprez na 2018 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 jak                                           

i ogólnokrajowym znalazły się m.in.: 

 ferie w Bibliotece „Na nudę tylko Biblioteka”, 

 zajęcia czytelnicze i warsztaty plastyczno – manualne dla dzieci                          

w wieku 5 – 12 lat, 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W ramach tej 

inicjatywy przeprowadzono szereg zajęć w pułtuskich 

przedszkolach, 

 Światowy Dzień Czytania Tolkiena. W 2018 r. pracownicy 

Biblioteki czytali uczniom pułtuskich szkół podstawowych 

fragmenty książki „Łazikanty" oraz „Władca Pierścieni”, 

 cykl zajęć edukacyjnych nawiązujących do tradycji Świąt 

Wielkanocnych. Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną, 
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 Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej „Art poetique”. Jest                      

to ciekawa forma popularyzowania literatury i języka 

francuskiego oraz prezentowania zdolności muzycznych 

uczestników, 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - cykl zajęć dla dzieci                        

w wieku przedszkolnym.  

 Tydzień Bibliotek przebiegający pod hasłem „(Do)Wolność 

czytania!” – cykle zajęć tematycznych dla różnych grup 

wiekowych, 

 spotkanie autorskie z poetką, Katarzyną Fabisiewicz. Promocja 

debiutanckiego tomiku „Rapsodyczny”, 

 udział w projekcie czytelniczym „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury” pod hasłem „Powiat Pułtuski czyta małemu Misiowi”, 

 Patriotyczny piknik rodzinny. Biblioteka, będąc jednym                                    

ze współorganizatorów imprezy, wpisując się w tegoroczne 

obchody odzyskania niepodległości, wystąpiła z bogatą ofertą 

przygotowaną dla rodzin i okolicznych mieszkańców, 

 ogólnopolska akcja Noc bibliotek, przebiegającej w 2018 roku                         

pod hasłem „Rzeczpospolita Czyta”, 

 cykl zajęć „Wakacyjny pociąg do Biblioteki” dla dzieci w wieku                

5 – 11 lat, 

 Narodowe Czytanie. W 2018 r. czytaliśmy utwory zebrane                    

w Antologii Niepodległości, 

 wpisując się w obchody XXI Dni Patrona Miasta św. Mateusza, 

Pułtuska Biblioteka Publiczna wzięła udział w prezentacji 

pułtuskich firm, 

 konkurs historyczno – sprawnościowy „Wyścig po historię”. 

Nawiązując do 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, tematem wiodącym konkursu były wydarzenia 

niepodległościowe w powiecie pułtuskim,  

 spotkanie z aktorem Arturem Barcisiem, 

 spotkanie autorskie z poetą Ziemi Ciechanowskiej Zdzisławem 

Zembrzyckim, 

 Uwolnij książkę! Organizowana przez Pułtuską Bibliotekę 

Publiczną akcja nadal cieszy się dużym zainteresowaniem 

społeczności lokalnej. 

 

Biblioteka włączyła się do Wielkiej Akcji Zbiórki Książek w Pułtusku 

zainicjowanej przez studentów. Książki zbierane były dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych przebywających w placówkach medycznych. 

Systematycznie współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – 

Wychowawczym w Pułtusku i pułtuskimi przedszkolami. 

W zakresie obsługi czytelniczej szczególną opieką objęto seniorów 

naszego miasta. Celem współpracy jest promowanie biblioteki jako 

miejsca spotkań z książką i ciekawymi ludźmi. 
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Nazwa imprezy frekwencja 
ilość 

godzin 

Przysposobienie biblioteczne użytkowników (w tym: lekcje 

biblioteczne, wycieczki, szkolenia w zakresie obsługi 

komputera i korzystania z internetu) 

 

895 

 

43 

Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników 

(w tym: imprezy plenerowe, spotkania autorskie, konkursy, 

wystawy) 

581 osób 

uczestniczyło                 

w 10 imprezach 

- 

Zajęcia edukacyjne ( w tym: głośne czytanie, ferie, wakacje, 

zajęcia z uczniami SOSW, spotkania z seniorami Dziennego 

Domu "Senior - WIGOR") 

 

3636 

 

326 

Ogółem 5112 369 

 

 

19.2.6. Finanse 

 

Co roku Biblioteka składa aplikacje na promocję czytelnictwa                   

i literatury oraz zakup nowości wydawniczych do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje gminy
77%

Dotacje 
powiatowe

20%

Dotacje z 
MKiDN

3%

Inne ( w tym 
darowizny)

0%

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
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19.3. 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.  

 

19.3.1. Organizacja i infrastruktura 

W Muzeum funkcjonują następujące działy - komórki organizacyjne: 

Historyczny, Historyczno-Archiwalny, Archeologiczny, Etnograficzny, 

Finansowo-Księgowy, Administracji i Biblioteka. W roku 2018                         

w Muzeum zatrudnionych było 10 pracowników (w tym 2 os.                    

na ½ etatu). 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 listopadzie 2018 r. 

Muzeum otrzymało w użytkowanie lokal w łączniku między 

budynkami ratusza i wieży ratuszowej z przeznaczeniem                                

na zorganizowanie m.in. punktu informacji turystycznej.  

W 2018 roku prowadzone były działania przygotowawcze (w tym 

wykonanie projektu wykonawczego) do realizacji projektu adaptacji 

niewykorzystanych piwnic starego ratusza (pod wieżą) do nowych 

funkcji kulturowych i edukacyjnych. Rozpoczęto również działania 

związane z przeprowadzeniem ekspertyzy stanu technicznego 

budynku wieży wraz z wykonaniem projektu prac konserwatorsko-

renowacyjnych zewnętrznych ścian.  
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19.3.2. Zbiory muzealne 

Zbiory Muzeum Regionalnego gromadzone są w czterech działach: 

archeologicznym (3428 muzealiów), historyczno-archiwalnym 

(1294), historycznym (537) i etnograficznym (170), w których 

skatalogowano na koniec 2018 r. łącznie 5429 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 według opracowanego schematu w miejscach magazynowych. 

 

19.3.3. Działalność muzealna 

W ramach działalności wystawienniczej w 2018 roku Muzeum 

udostępniało trzy stałe ekspozycje:  

 „Średniowieczne proto-miasto w Pułtusku. Multimedialna 

ekspozycja z dziejów kasztelanii majątkowej biskupstwa 

płockiego” - na siedmiu kondygnacjach wieży ratuszowej;  

 „Dzieje Pułtuska” oraz 

 Napoleon w Pułtusku” - w kamienicy przy ul. Rynek 36. 

Wystawy prezentowane były codziennie (oprócz poniedziałków)                    

w godzinach 10.00 – 16.30. W 2018 roku stałe ekspozycje 

odwiedziło 7143  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 ekspozycje czasowe: 

 „Niezłomni Ziemi Pułtuskiej” z okazji Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych (1-31 marca, kamienica ul. Rynek 36); 

 „Pułtuskie drogi do niepodległości” (11 października –                                  

30 listopada, Galeria 4 Strony Świata przy Placu Teatralnym 4); 

 „Kościół pw. śś. Piotra i Pawła Apostołów w Pułtusku                                     

na przestrzeni 300 lat” (28 października – 9 listopada, kościół                       

pw. śś. Piotra i Pawła Apostoła w Pułtusku). 
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 „Meteoryt Pułtusk - 150 lat po spadku” uroczystość inaugurująca 

obchody 150. rocznicy spadku największego na świecie deszczu 

meteorytów kamiennych – 30 stycznia w Auditorium Maximum 

(współorganizacja: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra 

Gieysztora w Pułtusku) 

 „Spotkania ze Sztuką Wielkanocną Puszczy Białej” - sprzedaż 

tradycyjnych wyrobów regionalnych oraz warsztaty dla dzieci -                      

24 marca; schody przed Ratuszem oraz hol Urzędu Miejskiego  

(współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Puszcza Biała - Moja Mała 

Ojczyzna”) 

 X Ogólnopolska Konferencja Meteorytowa w ramach 150.  

rocznicy spadku meteorytu Pułtusk  - 20-21 kwietnia; Sala Rady 

Urzędu Miejskiego (przy współpracy z Polskim Towarzystwem 

Meteorytowym) 

 „Pułtuska Noc Muzeów”, w tym m.in.: kosmiczny seans                          

w mobilnym planetarium, obserwacja Księżyca i planet przez 

teleskop i wiele innych atrakcji (współorganizatorzy: Miejskie 

Centrum Kultury i Sztuki oraz Salon Fryzjerski „U Kicka”) 

 „XVI Wielki Jarmark Średniowieczny” – m.in.: pokazy walk 

historycznych wraz z prezentacją ubioru i  uzbrojenia, warsztaty 

starożytnych technik rękodzieła i rzemiosła, koncerty muzyki 

dawnej, kiermasz tradycyjnych wyrobów kulinarnych i rękodzieła - 

2 czerwca, rynek miejski (współorganizatorzy: Stowarzyszenie 

Starożytników) 

 „Mieszkańcy Ziemi Pułtuskiej śpiewają i grają dla Niepodległej” –                    

17 czerwca, Amfiteatr Domu Polonii (współorganizacja 

wydarzenia) 

 „Pułtuskie Dni z Niepodległą” – wykład historyczny, lekcje 

muzealne i warsztaty dla dzieci, pokazy umundurowania                          

i uzbrojenia, wieczór muzyczno-liryczny z udziałem znanego 

aktora, wspólne śpiewanie piosenek wojskowych „Nasza 

niepodległość w piosence legionowej” – 11 – 13 października                 

w Galerii Sztuki 4 Strony Świata 

 Utrwalanie relacji świadków działalności antykomunistycznego 

podziemia niepodległościowego Ziemi Pułtuskiej 

 Udział w badaniach etno-historycznych prowadzonych wraz                               

z Wydziałem Historycznym Akademii Humanistycznej                             

im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

 Wykłady naukowe i historyczne  

 Warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce archeologicznej, 

etnograficznej oraz historycznej 

 Spotkania muzealne (m.in. z poszukiwaczem meteorytów) 

 Lekcje muzealne (również na terenie szkół i przedszkoli) 
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W 2018 r. Muzeum Regionalne w Pułtusku prowadziło wiele 

działań promujących historię Pułtuska oraz swoją działalność 

statutową w środkach masowego przekazu, w tym: w prasie  

lokalnej, w audycji „Lato z Radiem”, w audycjach programów 

radiowych Polskie Radio 24 i Radio dla Ciebie, w programach 

publicznej Telewizji Regionalnej TVP3. Zmodernizowano                             

i 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. 

 

 

 

19.3.4. Finanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeum.pultusk.pl/
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19.4. 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; 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. 

 

19.4.1 Organizacja i infrastruktura 

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki mieści się w Pułtusku przy ul. Plac Teatralny 4. 

W części należącej do MCKiS znajdują się pomieszczenia biurowe                        

oraz pracownie, mała sala teatralna - sala kameralna, sala taneczna – lutnia, kino 

oraz „Małe Muzeum Kina”. 

W budynku MCKiS prowadzona jest działalność 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”, 

 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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19.4.2. Działalność 

 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. 

 Zespół regionalny – zajęcia dla dorosłych i seniorów, polegające                            

na nauce tańca i śpiewu regionalnego, poznawaniu tradycji i kultury 

Puszczy Białej oraz przygotowaniu choreografii do programu 

taneczno-muzycznego Kurpi Białych. 

 Taniec Towarzyski – zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 13 lat.  

 Let’s play – spotkania międzykulturowe dla młodzieży, podczas 

których uczestnicy grają w gry planszowe. 

 Origami – japońska sztuka składania papieru. 

 W ramach współpracy z Klubem Sportowym Semiramida odbywały 

się zajęcia dla młodzieży i dorosłych - zumba oraz zajęcia 

gimnastyczne - trampoliny.  

 
 

 Orszak Trzech Króli (współorganizacja przedsięwzięcia).  

 Noworoczna Gala Semiramidy (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja 

przedsięwzięcia).  
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 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego; 

Pułtuska Choinka dla wszystkich (współorganizacja przedsięwzięcia).  

 Spektakle Teatru Mazowieckiego zorganizowano we współpracy                             

z Mazowieckim Instytutem Kultury: „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, 

„Małe zbrodnie małżeńskie”, „Grace i Gloria”, „Belfer”                                    

oraz „Boże mój!”.  

 IV Cykl pokazów filmowych „ 

 Koncert Charytatywny „Unplugged dla potrzebujących”. 

 Spektakl „Bułhakow” będący efektem projektu „Tradycje teatralne 

Pułtuska III” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury                                 

i Dziedzictwa Narodowego;  

 Spektakl ”Sonata Kreutzerowska” – z udziałem aktorów Teatru Rampa. 

 Ferie zimowe. Nuda w Ferie? Nie u nas!  - zajęcia manualno-plastyczne, 

zajęcia baletowe, warsztaty malarstwa sztalugowego, warsztaty z mozaiki 

witrażowej, warsztaty witrażowe, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy 

planszowe, warsztaty filmowe oraz przedpołudniowe seanse filmowe.  

 Warsztaty ROBOTY i SPÓŁKA dzieci i młodzieży: robotyka, wirtualna 

rzeczywistość oraz pokaz druku 3D. 

 XIX Spotkania ze Sztuką Wielkanocną – warsztaty artystyczne: wełniane 

króliczki, palmy wielkanocne;  

 Przedstawienie wielkanocne „Wielkanocne święta” w wykonaniu dzieci                   

i młodzieży z zajęć teatralnych i wokalnych MCKiS. 

 Eliminacje do 41. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” - 

organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, 

współorganizatorzy: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, 

Starostwo Powiatowe. 

 VI Pułtuska Noc Muzeów, w programie min.: zwiedzanie przygotowanych 

ekspozycji, projekcje filmowe: „Miś Bamse i córka wiedźmy”, „Twój 

Vincent” oraz „Bracia Lumiere”, finał wraz z losowaniem upominków                 

dla wytrwałych (współorganizatorzy: Samorząd Gminy Pułtusk, Muzeum 

Regionalne oraz Salon fryzjerski „U Kicka”.  

 IV Pułtuski Festiwal Orkiestr Dętych – parada orkiestr, wspólny koncert 

na miejskim rynku, przesłuchania konkursowe, finał (współorganizatorzy: 

Samorząd Gminy Pułtusk, Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtusku);  

 Eliminacje do 26. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - konkurs 

wokalny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pułtusk.  

 26. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – finał z wręczeniem 

nagród laureatom konkursu oraz koncert nagrodzonych. 

 „Mieszkańcy Ziemi Pułtuskiej śpiewają i grają dla Niepodległej” 

(współorganizacja wydarzenia). 

 „Rozśpiewana Zatoka” (współorganizacja wydarzenia) 
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 Wianki – w programie: konkurs na najpiękniejszy wianek; 

błogosławieństwo wody; defilada łodzi; puszczanie wianków                         

przy akompaniamencie zespołu „Puszcza Biała”; koncerty zespołów, 

różne atrakcje (współorganizatorzy: Samorząd Gminy Pułtusk, Hotel 

Zamek Dom Polonii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wypożyczalnia 

kajaków „KEJA” oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie). 

 VI Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona – organizacja eliminacji 

oraz imprezy głównej, przesłuchania konkursowe, wręczenie nagród, 

koncert laureatów konkursu oraz gwiazd Festiwalu. 

 Warsztaty teatralne z dziedziny: mowa sceniczna, reżyseria                               

i improwizacja oraz  scenografia i kostiumy w ramach projektu „Tradycje 

teatralne Pułtuska IV”. 

 Letnie Warsztaty Artystyczne „Wakacyjna nuda? NIE u Nas” – Otwarte 

zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie: 

zajęcia manualno-plastyczne, malarstwo sztalugowe, mozaika 

witrażowa, dekupaż, zabawy zręcznościowe, gry edukacyjne i planszowe. 

 Dożynki w Lipnikach Starych – organizacja koncertów i imprez 

towarzyszących, korowód z darami ziemi, konkursy. 

 Dni Patrona Miasta Pułtuska – koncerty, współorganizacja imprezy 

organizowanej przez Burmistrza Miasta Pułtusk, Radę Miejska                       

w Pułtusku, Akcję Katolicką, Społeczny Komitet Ziemi Pułtuskiej 

Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.   

 Spektakl; „Listy do Skręcipitki” oraz warsztaty „Skąd pochodzimy                   

i kim jesteśmy” zorganizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury                    

w ramach cyklu „Wielka Mała Historia”. 

 IV Pułtuskie Teatry Amatorskie Konkurs PTA-K: premiery: „Zapomniany 

diabeł” Jana Drdy, w wykonaniu „Teatru pod Dębem” z Pułtuska                         

w reżyserii Adama Gadomskiego, „Kura na plechach” Freda Apke,                     

w wykonaniu Teatru „Rozmyty Kontrast” z Ciechanowa w reżyserii 

Małgorzaty Klimczak, „Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza                       

w wykonaniu „Teatru Cioci Heni” z Szelkowa w reżyserii                            

Henryki Brdękiewicz, „Pokojówki” Jeana Geneta w wykonaniu Teatru 

„Hurragram” z Nowego Dworu Mazowieckiego w reżyserii                       

Marcina Turka, „Karol” Sławomira Mrożka w wykonaniu Grupy 

teatralnej „Panowie w średnim wieku” z Pułtuska w reżyserii Lecha 

Chybowskiego oraz „Dziób w dziób” Maliny Prześlugi w wykonaniu 

Grupy teatralnej „Remiza” z Serocka w reżyserii Anny Kutkowskiej. 

 Finał projektu „Tradycje teatralne Pułtuska IV”: przemówienia 

okolicznościowe, omówienie przebiegu projektu, impresja filmowa             

z przebiegu premier teatralnych, promocja publikacji „Tradycje teatralne 

Pułtuska V” oraz otwarcie wystawy dokumentującej projekt. 

 Warsztaty literacko-plastyczne „Przedmioty które mówią” 

zorganizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach cyklu 

„Wielka Mała Historia”. 
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 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 IV cyklu pokazów filmowych „Portrety filmowe na dużym ekranie”: 

losowanie upominków, projekcja filmowa „Grace. Księżna Monako”. 

 

 Konkurs recytatorski  „Kiedy myślę o ojczyźnie” organizowany przez 

Bibliotekę Pedagogiczną w Pułtusku, MCKiS włączyło się w organizację 

poprzez udział w pracach jury konkursu. 

  XIII Konkurs Poezji i Piosenki Francuskiej „Art. Poetique”, którego 

organizatorem była Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 

współpraca polegała na udziale w pracach jury konkursu. 

   III 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. 

  Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy 3-majowy kotylion”, którego 

organizatorem było Niepubliczne Przedszkolem URWIS, współpraca polegała 

na udziale w pracach jury konkursu. 

 Konkurs „W sześciu strunach zaklęta muzyka”, którego organizatorem była 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku, współpraca polegała                         

na udziale w pracach jury konkursu. 

  „Nasza Niepodległa – Portret Rodziny” konkurs plastyczny, którego 

organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pułtusku, 

współpraca polegała na udziale w pracach jury konkursu. 

 „Wędrówka z legendą przez Polskę” konkurs plastyczny, zorganizowany 

przez Niepubliczne Przedszkole „Miniland” w Pułtusku, współpraca polegała 

na udziale w pracach jury konkursu.  

 Warsztaty plastyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4                          

w Pułtusku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku: 

udostępnienie pomieszczeń na warsztaty plastyczne. 

 Benefis Adriany Szymańskiej (współorganizacja). 

 Wystawa twórczości osób niepełnosprawnych, współorganizacja imprezy, 

której organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach 

współpracy MCKiS udostępniło pomieszczenia oraz zapewniło obsługę 

techniczną. 

  Przedstawienie słowno-muzyczne „Moja rodzina, moje miasto, moja 

Ojczyzna” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którego 

organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtusku, MCKiS w ramach 

współorganizacji udostępniło pomieszczenia na próby, uroczystość główną 

oraz zapewniło obsługę techniczną. 
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 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z cyklu „Las oczami dziecka” -   

„Praca leśnika”, organizowany przez Nadleśnictwo Pułtusk, współpraca 

polegała na udziale w pracach jury konkursu, udostępnieniu 

pomieszczenia oraz zapewnieniu obsługi technicznej. 

 Pokaz instruktażowy „Bezpieczna kąpiel” – współorganizacja imprezy, 

której głównym organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji                     

w Radomiu, MCKiS w ramach współpracy zapewniło nagłośnienie 

imprezy, obsługę techniczną oraz przeprowadziło warsztaty plastyczne 

dla dzieci i młodzieży. 

 Gminny Dzień Strażaka w Chmielewie – współorganizacja imprezy, 

której głównym organizatorem był Burmistrz Miasta Pułtusk, Zarząd 

Oddziału Gminno-Wiejskiego OSP RP w Pułtusku, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Prezes OSP Chmielewo,                         

w ramach współpracy MCKiS zapewniło nagłośnienie i oświetlenie 

imprezy. 

 Spotkanie Opłatkowe dla mieszkańców miasta i powiatu pułtuskiego 

– współorganizacja imprezy, która polegała na przygotowaniu obsługi 

technicznej, programu artystycznego oraz zapewnieniu „sań Mikołaja” 

do świątecznych fotografii. 

 Przedstawienia okolicznościowe w wykonaniu dzieci z pułtuskich 

przedszkoli – Przedszkole Miejskie nr 4, Niepubliczne Katolickie 

Przedszkole im. Św. Rodziny, Niepubliczne Przedszkole „URWIS”: - 

udostępnienie pomieszczeń, obsługa techniczna. 

 Obsługa techniczna wernisaży wystaw w Galerii Sztuki „4 Strony 

Świata”, organizowanych przez Referat Turystyki i Promocji 

 Obsługa techniczna podczas organizacji imprez oraz obchodów świąt 

państwowych:  

o 76. Rocznica powstania Armii Krajowej – obsługa  nagłośnieniowa, 

o Pułtuski Dzień Sapera - obsługa  nagłośnieniowa, 

o Powiatowe ćwiczenia obronne – obsługa nagłośnieniowa,  

o Święto Niepodległości – obsługa nagłośnieniowa, 

o 76. Rocznica publicznej egzekucji żołnierzy AK – obsługa 

nagłośnieniowa, 

o wręczenie stypendiów Gminy Pułtusk - udostępnienie pomieszczeń, 

obsługa techniczna, 

o spotkanie informacyjne „Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi 

krajowej nr 61” – udostępnienie pomieszczeń, obsługa techniczna, 

o spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Rola kultury                                

w procesie rewitalizacji na Mazowszu” - udostępnienie 

pomieszczeń, obsługa techniczna, 

o spotkania przedwyborcze oraz wybory samorządowe - 

udostępnienie pomieszczeń, obsługa techniczna, 

o rozprawa administracyjna dotycząca budowy kurników w Bobach - 

udostępnienie pomieszczeń, obsługa techniczna. 
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Integralną częścią MCKiS jest kino, które dysponuje 221 miejscami 

siedzącymi,  z czego 189  na dole, a 32 na balkonie. Dodatkowo posiadamy 

projektor cyfrowy przystosowany do emisji filmów w technologii 3D, ekran 

Perlux oraz system dźwięku Dolby Surround. 

Salę kinową możemy zamienić w miejsce, gdzie odbywają się spektakle 

teatralne, widowiska, koncerty, liczne imprezy kulturalne i okolicznościowe. 

Pełni ona również funkcję sali konferencyjnej, w której organizowane                          

są szkolenia i zebrania. 

Kino „Narew” 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. 

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. 

W ciągu roku, zamówionych zostało 87 filmów, w tym 21 filmów polskich                   

i 66 zagranicznych. W ramach cyklu „Portrety filmowe na dużym ekranie” 

odbyło się 15 seansów, w tym: Noc Muzeów – 3. Oprócz planowego 

wyświetlania filmów, odbyło się również 8 projekcji przedpołudniowych                      

dla grup zorganizowanych, 8 projekcji filmu dokumentalnego „Złączyć się                           

z narodem” oraz 4 w ramach „Festiwalu Filmowego RETROSPEKTYWA. 

Razem odbyło się 654 seansów, w tym 28 bezpłatnych. Z seansów 

biletowanych i bezpłatnych skorzystało 22.589 osób. Dużą popularnością 

cieszy się nasza oferta „Tani poniedziałek” – 3.163 osób, popularna                         

jest również karta „Rodzina 3+” – 1.225 osób. Na seansach niebiletowanych 

związanych z IV cyklem pokazów filmowych „Portrety filmowe na dużym 

ekranie” było ok. 1.142 osób. Największą popularnością cieszyły się 

następujące filmy: 

 

1. „Kobiety mafii” - 2.466 osób; 

2. „Kler” – 1.729 osób; 

3. „Planeta Singli 2” – 1.185 osób; 

4. „Cudowny chłopak”– 1.182 osoby; 

5. „Pitbull. Ostatni pies” – 1.103 osób. 
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W ramach działalności kina zorganizowane zostały imprezy cykliczne takie jak: 

 Filmowe ferie dla dzieci – „Między nami wampirami”, „Fernando”; 

 26. Filmowe Walentynki – „Podatek od miłości”. Pokaz filmowy połączony                    

z losowaniem walentynkowych niespodzianek, których sponsorami byli: 

Restauracja Milord, Hotel Zamek Pułtusk - Dom Polonii; 

 Noc muzeów z „Małym Muzeum Kina”: zwiedzanie ekspozycji, wystawa,             

3 seanse filmowe: „Miś Bamse i córka wiedźmy”, „Twój Vincent” oraz „Bracia 

Lumiere”; 

 Mikołajki w kinie – „Mała stopa”. 
 

 W roku 2018 po raz czwarty zorganizowany został bezpłatny cykl pokazów 

filmowych pt. „Portrety filmowe na dużym ekranie”, w sumie odbyło się                     

15 niebiletowanych pokazów filmowych w miesiącach styczeń-grudzień. 

Seanse odbywały się w czwartki, o godz. 18.00. W trakcie spotkań 

wyemitowane były filmy: „Żelazna dama”, „Coco Chanel”, „Edith Piaf. 

Niczego nie żałuję”, „Paulo Coelho. Niesamowita historia”, „Miś Bamse                      

i córka wiedźmy”, „Bracia Lumiere”, „Twój Vincet”, „Jackie”, „Królowa”, 

„Diana”, „John Lennon. Chłopak znikąd”, „Dalida. Skazana na miłość”, 

„Wysocki”, „Śmierć prezydenta”, „Grace. Księżna Monako”. 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 filmu dokumentalnego „Złączyć się z narodem”, pod patronatem 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego, 

Ministra Henryka Kowalczyka przewodniczącego Społecznego Komitetu 

Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP oraz                                 

Jana Zalewskiego Starosty Pułtuskiego. MCKiS przeprowadziło kampanię 

reklamową drukując i kolportując plakaty i ulotki. W trakcie czterech dni 

odbyło się 8 bezpłatnych seansów dla mieszkańców powiatu oraz młodzieży 

szkolnej. MCKiS udostępniło salę kinową wraz z obsługą na wszystkie seanse. 

Przed każdym seansem pracownik MCKiS wprowadzał widza w temat filmu. 

W drugiej połowie 2018 roku odbyły się jeszcze 2 projekcje filmu „Złączyć się 

z narodem”. 

 MCKiS było współorganizatorem Festiwalu Filmów RETROSPEKTYWA 

„Przywracamy pamięć 1939 - 1989”, odbywającego się pod hasłem 

„Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. W ramach współpracy w MCKiS odbyły się 

następujące seanse: „Dzieci Kwatery Ł”, „Matka Roja”, „Wanda Roguska i jej 

wychowanki”, „Inka”. 

 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” mamy 

zajęcia edukacyjne oraz projekcję filmu „Historia kinematografii”.  
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Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku realizowało projekt „Tradycje 

teatralne Pułtuska IV” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury                                    

i Dziedzictwa Narodowego, priorytet: Edukacja kulturalna.  

Celem całego przedsięwzięcia było inicjowanie działań o charakterze 

edukacyjnym i artystycznym korespondujących z tradycjami teatralnymi 

Pułtuska, reaktywowanie teatru amatorskiego dorosłych, inspirowanie                         

do działania kolejnych grup amatorów do kontynuowania pięknej tradycji. 

Projekt miał wzbudzić poczucie dumy z bogatego dorobku teatralnego 

miasta i dopisywać kolejne karty historii teatralnych. Ważnym elementem 

było aktywizowanie twórcze uczestników reprezentujących różne grupy 

wiekowe i społeczne oraz ożywienie społeczności lokalnej i udział 

bezpośredni w proponowanych wydarzeniach artystycznych.  

 

 

19.4.3. Finanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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.  
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19.5. Organizacje  pozarządowe  działające                         

w  zakresie kultury 
 

Oprócz wspierania jednostek gminnych powołanych do realizacji 

zadań samorządu w sferze kultury, gmina corocznie ogłasza 

konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku 

dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa                     

i ochrony ludności. W konkursach biorą udział organizacje 

pozarządowe, które czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym                          

i aktywizują lokalną społeczność. Zasady i tryb przyznawania 

wsparcia określa Program współpracy Gminy Pułtusk na 2018 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. 

 

 

Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy w poszczególnych 

latach przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Pułtuski Klub Wodniaków „ Wędrowny obóz żeglarski” 15 000 zł 

2. 
Związek Młodzieży  

Wiejskiej 

„Wakacyjna przygoda ! Wypoczynek  

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pułtusk  

w roku 2018” 

5 000 zł 

 

 

 

 

 L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Pułtuskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

„Utrzymanie gotowości ratowniczej 

 w gminie Pułtusk w 2018 r.” 
30 000 zł 
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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                        

oraz młodzieży z klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych                                   

im. Jana Ruszkowskiego.  

I LO CN-B FENIKS im. 13 Pułku Piechoty Asysta- GRH 13 Pułku Piechoty 

Klasy mundurowe ZSZ im. Jana Ruszkowskiego 

Asysta- I LO CN-B FENIKS     
im. 13 Pułku Piechoty 

Asysta- klasy mundurowe ZSZ im. Jana Ruszkowskiego 
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20.  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 roku 

wpisana na listę pomników historii, 

 zamek – dawna rezydencja biskupów płockich, obecnie                    

Dom Polonii, jego 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.  
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Rok 2018 to kolejny rok rozwoju plaży nad rzeką Narew. Oferta 

dla odwiedzających plażę jest szeroka. Kąpielisko wyznaczone 

jest bojkami, strzeżone przez ratowników w okresie wakacji                             

w  godz. 10.00 - 20.00. 

 

Infrastruktura plaży miejskiej: 

o wyznaczone, bezpieczne do zabaw wodnych miejsce                     

dla młodszych dzieci, 

o zjeżdżalnia, 

o leżaki i parasole plażowe, 

o boisko do siatkówki plażowej, 

o przebieralnia, 

o punkt gastronomiczny 

 

W sezonie letnim na plaży organizowane były różnorodne 

wydarzenia, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych 

mieszkańców gminy, m.in.: turnieje sportowe, akcja „Uwolnij 

książkę”, gry zabawy i animacje dla dzieci. 

Urząd Miejski w Pułtusku prowadzi wiele działań promocyjnych 

opierających się o flagowe produkty turystyczne miasta. 

Wydano foldery na temat gminy zachęcające do zwiedzania                       

jej terenów, mapy turystyczne i gadżety promocyjne. 

Główną działalność w zakresie turystyki w roku 2018 

prowadziło Gminne Centrum Informacji i Punkt Informacji 

Turystycznej (istniejące do 5.10.2018 r.) promując region 

poprzez wydawnictwa, organizację wydarzeń, w tym wystaw 

oraz współpracę z Mazowiecką Regionalną Organizacją 

Turystyczną. 

 

Urząd Miejski prowadzi ewidencję obiektów świadczących 

usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól 

biwakowych na terenie gminy Pułtusk. Na dzień                                         

31 grudnia 2018 r. wpisanych w niej było 6 obiektów.  

 

W związku z reorganizacją Samodzielnego Referatu Turystyki                    

i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku z dniem 5.10.2018 r.  

Informacja Turystyczna działająca w ramach Gminnego 

Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku,  

prowadzona jest przez Muzeum Regionalne w Pułtusku. 
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21.  Sport 
 

Działaniami polegającymi na upowszechnianiu kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, zwiększeniu aktywności 

fizycznej i świadomości społecznej o potrzebie aktywności ruchowej 

w każdym wieku na terenie gminy Pułtusk zajmuje się Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku został powołany                              

1 października 2006 roku. 

Jest jednostką budżetową gminy Pułtusk. Do głównych zadań 

MOSiR należą: 

 prognozowanie i realizacja usług z zakresu kultury fizycznej                                   

i sportu, 

 udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej, 

 prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej z zakresu 

działań MOSiR, 

 właściwa eksploatacja, konserwacja oraz rozbudowa bazy 

sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Pułtusk, 

 prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury 

fizycznej i sportu w gminie, między  innymi poprzez działania 

służące upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców 

gminy, organizowanie  imprez sportowo - rekreacyjnych, 

wypożyczanie sprzętu sportowo - turystycznego, prowadzenie 

działalności sportowo - rekreacyjnej na rzecz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wychowania w trzeźwości                               

i przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. 

Wachlarz dyscyplin sportowych, które mogą uprawiać mieszkańcy 

gminy Pułtusk oraz sprawdzić swoje wyniki podczas organizowanych 

przez MOSiR zawodów sportowych jest bardzo szeroki: piłka 

siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka koszykowa, piłka nożna, 

piłka nożna plażowa, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, 

lekkoatletyka. 
 

21.1. Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej 
 

Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji są obiektami 

użyteczności publicznej, działającymi w celu zaspokojenia 

podstawowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie sportu                     

i rekreacji. Spełniając wymogi ustawy o kulturze fizycznej oraz                     

o samorządzie gminnym, MOSiR utrzymuje wysoki standard 

świadczonych usług. W tym celu niezbędne jest posiadanie bazy 

stosownej do wymagań instytucji kontrolujących i oczekiwań 

mieszkańców. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji systematycznie prowadzi prace 

remontowe, które ze względu na wiek i zużycie posiadanych 

zasobów, wykonywane są w coraz większym zakresie. 
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 Gruntowny remont skateparku, w zakres prac remontowych wszedł 

demontaż  starych i montaż nowych, następujących urządzeń: 

Quarter pipe, Bank ramp + miniquarter, Funbox z grindboxem 

 Budowa trzeciego boiska treningowego, montaż piłkochwytów 

 Budowa przyłącza gazowego od budynku MOSiR do budynku siłowni 

użytkowanej przez MKS „Narew” 

 Wymiana pokrycia dachowego budynku administracyjno-sportowego 

MOSiR 

 Zakup zgrzebła do pielęgnacji murawy 

 W ramach programu: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk" wykonano 

następujące prace termomodernizacyjne: 

 budynek MOSiR: wymiana instalacji grzewczej, wymiana okien                    

i drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu i ścian budynku, nowa  

elewacja, wymiana  oświetlenia i montaż paneli fotowoltaicznych, 

 budynek siłowni użytkowany przez MKS „NAREW” – wymiana 

kotłowni z węglowej na gazową, wymiana oświetlenia i montaż 

paneli fotowoltaicznych, wymiana części okien i drzwi 

zewnętrznych 

 Przebudowa czerpni powietrza 

 Instalacja solarów w ramach projektu: „Chwyć swój promyk słońca – 

wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni 

Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk”  

 Modernizacja parkingu przed Pływalnią 

 Modernizacja „mostku” w hali basenowej (nowe balustrady) 

 Modernizacja monitoringu (zakup nowych kamer cyfrowych) 

 Zakup generatora dwutlenku chloru do zwalczania  bakterii typu 

legionella w ciepłej wodzie użytkowej 

 Zakup maszyny czyszczącej bateryjnej (szorowarki) VIPER  

 

 Zakup odkurzacza podwodnego basenowego 

 Zakup małej zjeżdżalni wodnej typu SŁONIK 

 Zakup pomostu pływającego przez Gminę Pułtusk 

 Rozbudowa pomostu pływającego o nowe moduły ze środków MOSiR 

 Montaż drewnianego podestu o długości 100 m ułatwiającego dojście 

do plaży 

 Zakup parasoli plażowych krytych strzechą 

 Zakup ławek parkowych i huśtawek ogrodowych 

 Coroczne prace porządkowe w ramach przygotowania kąpieliska                   

do sezonu. 
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21.2. Zarządzanie obiektami sportowymi 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku zarządza                              

i administruje następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi: 
 

Stadion Miejski:  

 płyta główna boiska 

 dwa boiska treningowe do piłki nożnej 

 dwa korty tenisowe o nawierzchni ceglanej 

 boisko asfaltowe do piłki koszykowej 

 bieżnia lekkoatletyczna 400m 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 przy ul. Sportowej 2A jest gospodarzem meczów 

odbywających się w ramach rozgrywek mistrzowskich 

prowadzonych przez Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek 

Piłki Nożnej i Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.  Drużyny piłkarskie 

reprezentujące pułtuskie  kluby:  MLKS Nadnarwianka Pułtusk 

(drużyna seniorów i zespoły młodzieżowe),  UKS Młode Orły 

Nadnarwianki Pułtusk (drużyny młodzieżowe) oraz Brix Pułtusk                 

(IV liga wojewódzka kobiet) przeprowadzają na boiskach treningi                 

i rozgrywają spotkania ligowe. 
 

Kryta Pływalnia  

 niecka sportowa  

 brodzik  

 niecka rekreacyjna ze zjeżdżalnią  

 rwąca rzeka, bicze wodne i gejzery 

 jacuzzi, sauna 
 

Kąpielisko „Plaża Miejska nad rzeką Narwią w Pułtusku” 

Kąpielisko funkcjonuje od końca czerwca do początku września, 

codziennie w godz. 11:00-19:00. W tym czasie nadzór ratowniczy 

nad plażą sprawuje Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. Do plaży prowadzi ułatwiający dojście, drewniany 

podest o długości 100 m. Wypoczywający mają do dyspozycji 

częściowo piaszczysty brzeg,  strzeżone miejsce do kąpieli, pomost 

pływający, punt gastronomiczny Na zwolenników  aktywnego 

spędzania wolnego czasu czekają ogólnodostępne boiska do gry                    

w siatkówkę plażową i piłkę nożna plażową. 
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21.3. 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 2018 r. 

dotacje, przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1. Klub Sportowy SEMIRAMIDA 
„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe                
w sportach walki” 

5 000 zł 

2. 
Miejski Klub  
Sportowy NAREW 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe                 
w podnoszeniu ciężarów” 

13 500 zł 

3. Młodzieżowy Klub Sportowy 
„Rozwój lekkiej atletyki poprzez Czwartki 
lekkoatletyczne, zawody i zajęcia 
sportowe dla uczniów” 

17 000 zł 

4. 
Uczniowski Klub Sportowy 
ZRYW 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe                
w piłce siatkowej  dziewcząt i chłopców” 

5 000 zł 

5. 
Młodzieżowy Klub Sportów 
Walki KAN Pułtusk 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe                 
w sportach walki” 

2 000 zł 

6. 
Uczniowski Klub Sportowy  
POSEJDON 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe                 
w pływaniu” 

17 500 zł 

 

Miejski Klub Sportowy NAREW 

Nazwa wydatku Kwota 

Prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów                   
(styczeń – grudzień 2018 r.) 

18 700 zł 

Promocja Gminy na Mistrzostwach Polski Juniorów 
(14 kwietnia 2018 r.) 

4 000 zł 

Promocja Gminy na Mistrzostwach Polski                             
(sierpień – grudzień 2018 r.) 

5 000 zł 

 27 700 zł 
 

Sekcja Szachowa MLKS Nadnarwianka 

Nazwa wydatku Kwota 

Zajęcia szachowe dla dzieci                                                      
(marzec – czerwiec 2018 r., październik - grudzień 2018 r.) 

8 299,97 zł 

 

MLKS Nadnarwianka 

Nazwa wydatku Kwota 

Promocja Gminy na Stadionie Miejskim – Nadnarwianka 
(marzec 2018 r.) 

20 000 zł 

Promocja Gminy na Stadionie Miejskim – Nadnarwianka 
(październik 2018 r.) 

15 000 zł 

 35 000 zł 
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Miejski Klub Sportowy 

 

Nazwa wydatku Kwota 

Sfinansowanie startów zawodników Miejskiego Klubu 
Sportowego w zawodach (wiosna, lato, jesień 2018 r.) 17 000 zł 

 

Uczniowski Klub Sportowy Posejdon 

Nazwa wydatku Kwota 

Zawody pływackie (14 kwietnia 2018 r.) 2 700 zł 

 

Pułtuski Klub Wodniaków 

Nazwa wydatku Kwota 

Regaty kajakowe z okazji Dnia Patrona Miasta św. Mateusza 1 000 zł 

Regaty rowerów wodnych (czerwiec 2018 r.) 700 zł 

 1 700 zł 

 

Stowarzyszenie PULTOVIA 

Nazwa wydatku Kwota 

Pułtuski Festiwal Biegów (maj 2018 r.) 300 zł 

 

Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 

Nazwa wydatku Kwota 

Mistrzostwa w strzelectwie 200 zł 

 

Polski Związek Wędkarski – Koło nr 1 w Pułtusku 

Nazwa wydatku Kwota 

Zawody wędkarskie (1 maja 2018 r.) 2 000 zł 

Zawody wędkarskie z okazji Dni Patrona Miasta św. Mateusza 
2 000 zł 

 4 000 zł 

 

Wspólnota Polska 

Nazwa wydatku Kwota 

Polonijny Festiwal Biegowy (sierpień 2018 r.) 3 000 zł 

 

Polski Związek Szachowy 

Nazwa wydatku Kwota 

Mistrzostwa Polski w Szachach (grudzień 2018 r.) 500 zł 
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21.4. 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 2018 roku stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymało                      

35 sportowców, a budżet przeznaczony na stypendia wyniósł 

110.000 zł. Sportowcy z terenu gminy Pułtusk wyróżniają się                    

w następujących dyscyplinach:  

 podnoszenie ciężarów, 

 lekkoatletyka, 

 taekwon-do, 

 pływanie,  

 piłka nożna, 

 szachy, 

 kickboxing. 
 

21.5. Imprezy, wydarzenia i akcje sportowe 
 

Pułtusk jest gospodarzem wielu imprez sportowych o randze lokalnej oraz 

ogólnopolskiej i międzynarodowej. Organizatorami wydarzeń, które                     

na stałe wpisują się w kalendarz sportowy, są Samorząd Gminy Pułtusk, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji lub organizacje pozarządowe. 

Przykładowe wydarzenia sportowe, które miały miejsce na terenie gminy 

Pułtusk w 2018 roku: 

 Miejsko-Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej, 

 

 Pułtuska Amatorska Liga Siatkówki, 

 Pułtuska Amatorska Liga Koszykówki, 

 Halowa Liga Piłki Nożnej 40-latków, 

 Grand Prix w Tenisie Stołowym, 

 Samorządowe Mistrzostwa Pułtuska w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa 

Powiatu Pułtuskiego w Tenisie Stołowym, 

 imprezy biegowe w ramach Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza: 

Pułtuski Bieg Mateuszowy na dystansach 5 i 10 km, Mały Bieg 

Mateuszowy przedszkolaków, gimnazjalistów i młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, 

 indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych,  

 zawody pływackie: Mikołajkowe Zawody Pływackie, Zawody Pływackie              

z okazji Dnia Dziecka,  
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 sportowe olimpiady pułtuskich przedszkolaków,  

 rodzinne rajdy rowerowe, 

 festyny rodzinne, bloki gier i zabaw dla dzieci, 

 halowe turnieje piłki nożnej sołectw, 

 dożynkowe turnieje sołectw,  

 zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji  „Lato w mieście”, 

„Ferie na sportowo z MOSiR-em”, 

 wakacyjne turnieje siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, 

 turnieje tenisa ziemnego, 

 całoroczne turnieje siatkówki, koszykówki, halowej piłki nożnej, 

tenisa stołowego  dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy Pułtusk, 

 gospodarz Międzypowiatowego Mityngu Osób 

Niepełnosprawnych, 

 współorganizator 44. i 45. Międzynarodowych Mistrzostw 

Polski w Ringo oraz Okręgowych Zawodów Pływackich, 

 zawody wędkarskie, 

 regaty kajakowe i rowery wodne, 

 turnieje szachowe, 

 Pułtuski Festiwal Biegów. 

 

 

We wrześniu 2018 r. w Pułtusku odbyła się Olimpiada Szkół Miast 

Partnerskich. Organizatorami byli Samorząd Gminy Pułtusk oraz Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do Pułtuska przyjechało ponad 100 uczniów 

szkół podstawowych z Szerencs (Węgry), Ganderkesee (Niemcy) i Senicy 

(Słowacja). Uczestnicy rywalizowali w 5 dyscyplinach: piłka nożna, 

pływanie, lekkoatletyka, koszykówka i tenis stołowy. Rok wcześniej 

delegacja z Pułtuska wraz z młodzieżą z gminnych szkół podstawowych 

odwiedziła Senicę na Słowacji biorąc udział w olimpiadzie miast 

partnerskich na zaproszenie Burmistrza Senicy Branislava Grimma. 
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22.  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. 

 

22.1. 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.  

 

22.1.1. 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 około 1 600.  

W celu płynnego wykonywania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje 

system funduszu alimentacyjnego. Liczba korzystających ze świadczeń                  

z funduszu alimentacyjnego to ponad 160 rodzin z gminy Pułtusk.   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Rodzina 

500+”. Ze świadczenia wychowawczego w gminie Pułtusk korzysta ponad 

1800 rodzin, a świadczenia wychowawcze wypłacane są niemal                       

2800 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 ponad 3000 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.  
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Dodatki mieszkaniowe, czyli świadczenie pieniężne wypłacane przez 

Gminę osobom w trudnej sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu                           

do wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu 

mieszkaniowego.  

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018r. przeznaczono kwotę 

1 116 131,09 zł, w tym: 

 

 użytkownikom mieszkań komunalnych – 691 644,73 zł, 

 użytkownikom mieszkań spółdzielczych – 198 351,61 zł, 

 użytkownikom mieszkań prywatnych, domów jednorodzinnych, 

najmów i innych – 226 134,75 zł. 
 

Na wypłatę dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 553,38 zł.  
 

Dzięki współpracy z Odziałem Regionalnego Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Pułtusku do otrzymania paczek żywnościowych w ramach  

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 zostało 

skierowanych 500 rodzin, w tym 1336 osób. Skierowane osoby miały 

także możliwość uczestnictwa w działaniach towarzyszących w postaci 

spotkań tematycznych dotyczących zdrowego odżywiania                                     

i przeciwdziałania marnowaniu żywności.  
 

Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014 – 2020 to wsparcie najuboższych mieszkańców. Miejski  Ośrodek 

Pomocy Społecznej zapewnia potrzebującym gorący posiłek. W ramach 

programu z dożywiania korzysta ok 500 osób (377 dzieci) i wydawane 

jest ok. 68 tys. posiłków.  

 

22.1.2. Aktywna polityka społeczna 

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 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.  
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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.  
 

 

Gmina Pułtusk w 2018r. podpisała porozumienie z Instytutem Pracy i Spraw 

Socjalnych, z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                          

oraz Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, którego celem była 

wspólna realizacja projektu. Celem głównym projektu jest profesjonalizacja opieki 

nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu 

zamieszkania. Realizacja projektu przyczyni się do skuteczniejszej interwencji, 

większej efektywności, spójności i skoordynowania rozwiązań dzięki stworzeniu 

jednolitej definicji osoby niesamodzielnej, wypracowania jednolitego systemu 

oceny niesamodzielności osób starszych, wypracowania standardów usług 

asystenckich, opiekuńczych, w tym teleopieki, wypracowania standardów 

kształcenia w zakresie świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz 

osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności. Osiągnięcia pierwszych                      

faz realizacji projektu: definicja osoby niesamodzielnej, system oceny stopni 

niesamodzielności oraz zakres usług opiekuńczych i asystenckich na rzecz osób 

starszych zostaną przedstawione i przedyskutowane podczas spotkań ekspertów 

poświęconych powyższym zagadnieniom.  

Z terenu gminy Pułtusk ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 32 osoby                 

w tym 13 osób powyżej 60 roku życia jako osoby niesamodzielne.  

 

 

22.1.3. Usługi wsparcia ekonomii 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 2018roku 33 osoby  z gminy Pułtusk skorzystały z tej formy 

wsparcia.  
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22.1.4. 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.   

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. 

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:  

1.oferty prozdrowotnej  

a. organizacja zajęć fizjoterapeutycznych i kinezyterapii 

b. organizacja wykładów i pogadanek 

c. zapewnienie pomocy psychologicznej 

2. oferty edukacyjnej  

a. organizacja wykładów i pogadanek 

b. organizacja zajęć klubowych 

3. oferty kulturalnej  

a. organizacja wyjść kulturalnych 

4. oferty rekreacyjnej  

a. organizacja terapii zajęciowej  

b. organizowanie spacerów i wycieczek 

c. organizowanie spotkań integracyjnych 

d. organizacja wspólnych zajęć z dziećmi i młodzieżą                           

w  ramach wymiany międzypokoleniowej 

5. oferty socjalnej 

a.  zapewnienie jednego ciepłego posiłku 

b. pomoc w formie pracy socjalnej 

c. transport uczestników 
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W gminie Pułtusk przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa 

Grupa Samopomocowa licząca ponad                       

180 członków.  Celem grupy jest przede wszystkim kształtowanie 

właściwych postaw społecznych oraz przełamanie izolacji społecznej 

osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

to lokalny program osłonowy realizowany przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku na rzecz mieszkańców gminy 

Pułtusku. Głównym założeniem programu jest udzielenie pomocy 

osobom 70+ w przypadku konieczności wezwania ratowników 

medycznych, lekarza lub przez inne służby ratownictwa w warunkach 

bezpośredniego zagrożenia życia.  

Liczba osób korzystających z program z terenu gminy Pułtusk to 38 osób.  

 

22.1.5. 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 2018 roku na terenie gminy Pułtusk funkcjonowała 

placówka wsparcia dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej 

, działająca przy                                            

ul. 13 Pułku Piechoty 1. W zajęciach świetlicowych uczestniczy                   

ok 30 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 

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 81 rodzin (260 osób                             

w tych rodzinach,  w tym 121 dzieci).  

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.  

 

 

22.2. Organizacje pozarządowe działające w zakresie 

pomocy społecznej 

 
Gmina Pułtusk corocznie ogłasza konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie opieki paliatywno – hospicyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Caritas Diecezji Płockiej „Udzielanie pomocy i wsparcia osobom 

doświadczonym chorobą nowotworową     

i im rodzinom z terenu gminy Pułtusk                 

w ramach funkcjonowania Hospicjum 

Stacjonarnego Caritas Diecezji Płockiej      

w Pułtusku” 

40 000 zł 
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22.3. Programy profilaktyczne 
 

Gmina Pułtusk podejmuje wiele działań oraz realizuje programy profilaktyczne 

skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
 

22.3.1. 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:  

 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.    
 

22.3.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 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 tym 

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; 
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• działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych     w Pułtusku.  

 

W ramach programu gmina Pułtusk realizowała kampanie społeczne:  

• Zachowaj Trzeźwy Umysł – propagowanie nowoczesnej 

profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;  

• Postaw na Rodzinę – kampania promująca pozytywny wizerunek 

rodziny;  

• Stop dopalaczom;  

• Reaguj na przemoc – kampania o przemocy domowej   

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2018 r. zostały ogłoszone dwa konkursy 

ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

W ramach ww. konkursów udzielono dotacji i powierzono do realizacji 

zadania nw. podmiotom: 

 

L.p. Nazwa podmiotu Zakres zadania Kwota 

dotacji 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtusku „Organizacja wypoczynku letniego dzieci                     

i młodzieży z programem profilaktycznym” 
16 500 zł 

2. Klub Sportowy SEMIRAMIDA „Organizacja wypoczynku letniego dzieci                      

i młodzieży z programem profilaktycznym” 
5 000 zł 

3. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mateusza w 

Pułtusku 

„Organizacja wypoczynku letniego dzieci                         

i młodzieży z programem profilaktycznym” 
7 500 zł 

4. Ochotnicza Straż Pożarna  

w Głodowie 

„Alternatywne formy spędzania czasu 

wolnego mieszkańców wsi” 
5 000 zł 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Młode Orły”                    

w Pułtusku 

„Programy przeciwdziałania patologiom                       

i uzależnieniom społecznym” 
5 000 zł 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Trójeczka” 

w Pułtusku 

„Programy przeciwdziałania patologiom                       

i uzależnieniom społecznym” 
10 000 zł 

7. Rzymskokatolicka Parafia pw. Miłosierdzia 

Bożego w Pułtusku 

„Programy przeciwdziałania patologiom                  

i uzależnieniom społecznym” 
6 000 zł 

8. Stowarzyszenie „Z Serca” w Pułtusku „Pozalekcyjne zajęcia z elementami 

strategii profilaktycznych” 
10 000 zł 

9. Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” w 

Pułtusku 

„Realizacji zadań wspierających 

abstynencję, trzeźwienie i zdrowy styl życia 

osób uzależnionych i ich rodzin” 

25 000 zł 
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22.4. Polityka prorodzinna 
 

22.4.1. Program „Rodzina 3+” 

W 2014r. 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.  

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zniżek jest posiadanie 

karty „Rodzina 3+”. Liczba rodzin korzystających z Programu na terenie 

gminy Pułtusk to 105, natomiast liczba wydanych Kart „3+” to 546.  

Powyższa karta upoważnia do korzystania z przywilejów określonych                       

w uchwale Nr XXX/247/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia                           

29 września 2016r. w sprawie Programu wspierania rodzin 

wielodzietnych w Gminie  Pułtusk. Użytkownicy kart Rodziny 3+ mogą 

korzystać z: 

- 50% zniżki na: bilety w kinie „Narew”, opłaty miesięczne za zajęcia 

organizowane w sekcjach zainteresowań w Miejskim Centrum Kultury                 

i Sztuki w Pułtusku, opłaty za korzystanie z krytej pływalni Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku oraz na bilety miesięczne                        

na dojazd uczniów do szkół ponadgimnazjalnych; 

- 100% refundacji opłat za szczepienia przeciw grypie; 

- 20% zniżki na opłaty za korzystanie z opieki w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Pułtusk i świadczenia przedszkoli 

publicznych. 

Ponadto, posiadacze kart mogą korzystać z jednorazowych biletów 

komunikacji miejskiej za złotówkę i bezpłatne usługi ksero materiałów 

edukacyjnych znajdujących się w czytelniach Pułtuskiej Biblioteki 

Publicznej im. J. Lelewela. 
 

22.4.2. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Od dnia 16 czerwca 2015 r. Gmina Pułtusk realizuje rządowy program           

dla rodzin wielodzietnych. 

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych z co najmniej trójką 

dzieci na utrzymaniu. Na jego podstawie rodziny te mogą ubiegać się              

o przyznanie Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia                                     

5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie 

niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać                      

z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju. 

W 2018 r. wydano 243 karty dla 44 rodzin. 
 

22.5. 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.  
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22.5.1. Stypendium 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.  

W 2018 roku w I półroczu wypłacono ogółem 289 stypendia socjalne. 

Za okres od stycznia do marca 2018 roku wypłacono stypendia socjalne                           

dla uczniów na łączną kwotę 130 050,00 zł (104 040,00 zł środki z dotacji,                             

26 010,00 zł środki z budżetu Gminy). 

 206 stypendiów otrzymali uczniowie szkół podstawowych na kwotę                             

92 700,00 zł 

 40 stypendia otrzymali uczniowie szkół gimnazjalnych na kwotę                         

18 000,00 zł 

 43 stypendia otrzymali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na kwotę                 

19 350,00 zł. 

Na mocy uchwały nr LIV/425/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia                          

7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pułtusku do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk prowadzenie postępowań                                 

i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zostało przekazane 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.  

Od września 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendium 

185 uczniom na kwotę 83 879,00 zł.    
 

22.5.2. Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przyznawany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się                    

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek 

przyznawany jest na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie                  

od otrzymanego stypendium szkolnego. W 2018 r. nie wypłacono zasiłków 

losowych. 
 

22.6. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 
 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę                 

w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości: 

 w przypadku nauki zawodu – do 8 081 zł przy okresie kształcenia 

wynoszącym 36 miesięcy (w okresie krótszym, kwota wypłacana jest 

proporcjonalnie) 

 w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł              

za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 

3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie              
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z przepisami ustawowymi. 

 

 

23.  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.  

 

23.1. Straż Miejska 
 

Straż Miejska w Pułtusku działa od 1991 roku. W 2018 roku stan osobowy                      

to 4 funkcjonariuszy.  

Straż Miejska podejmuje działania  w zakresie bezpieczeństwa publicznego                     

na podstawie Ustawy o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r., a także 

działa zgodnie z określonymi aktami prawa miejscowego.  

W 2018 r. Straż Miejska przyjęła i zarejestrowała 373 zgłoszenia                        

od mieszkańców  i instytucji oraz podjęła 1406 działań, na które składają się: 

 

 

Interwencje Straży Miejskiej 

 
 

Straż Miejska prowadzi współpracę 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 2018 

skontrolowano 10 nieruchomości w gminie Pułtusk. 
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23.2. 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, 

 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 165 akcjach 

ratowniczo – gaśniczych. Łącznie w działaniach tych 

uczestniczyło 736 strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy 

Pułtusk, którzy wraz  ze  strażakami z PSP i  pozostałych OSP               

z terenu powiatu uratowali mienie o wartości 7 853 000 zł. 

 

 

OSP skupiają w swoich szeregach: 448 członków czynnych,        

37 - wspierających, 12 - honorowych oraz 36 członków 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Większość jednostek 

jest wyposażona w pojazdy przygotowane do działań 

ratowniczo – gaśniczych. 
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OSP 
Członkowie 

czynni 

Członkowie 

wspierający 

Członkowie 

honorowi 

Członkowie Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych 
Razem 

OSP Gnojno 29 0 0 0 29 

OSP Ponikiew 20 0 0 0 20 

OSP Głodowo 40 14 2 0 56 

OSP Chmielewo 43 0 0 2 45 

OSP Gromin 24 0 0 5 29 

OSP Płocochowo 35 0 2 0 37 

OSP Lipniki Stare 15 0 0 0 15 

OSP Kacice 25 0 0 0 25 

OSP Przemiarowo 44 0 1 0 45 

OSP Pułtusk 58 3 1 29 91 

OSP Grabówiec 43 20 0 0 63 

OSP  Białowieża 17 0 6 0 23 

OSP Trzciniec 55 0 0 0 55 

 

Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku działa Miejska Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta, na działalność której z budżetu Gminy Pułtusk przekazano 

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: 

 Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Ciechanowie, 

 Płococholandi, 

 Gminnym Dniu Strażaka, 

 Uroczystościach z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 40. Rocznicy wyboru Papieża Polaka „Myśląc Ojczyzna”, 

 Dniach Patrona Miasta św. Mateusza, 

 Wiankach. 

 

W 2018 r. ze środków budżetu Gmina Pułtusk przeznaczyła                    

na ochronę przeciwpożarową i  zapewnienie funkcjonowania 

jednostek OSP – kwotę  177 908,80 zł. 

W ramach zadania dotyczącego pomocy finansowej                         

dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo – 

gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla jednostek ochotniczych straży 

pożarnych pn. „OSP–2018” dokonano zakupu lekkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lipniki Stare.                 

Ze względu na konieczność wyposażenia pojazdu w sprzęt 

ratowniczy wartość pojazdu wyniosła 129 949,80 zł.  
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W związku ze znaczna wartością zakupionego samochodu                                     

w sfinansowaniu zadania uczestniczyli: 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego – 69 230,00 zł, 

 Gmina Pułtusk – 58 219,80 zł, 

 Compensa TU S.A. – 2 500,00 zł. 

W ramach zadania „Zakup wyposażenia i  urządzeń ratownictwa, 

niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu 

przestępstw” nabyto sprzęt ratownictwa medycznego                                    

i technicznego dla OSP Głodowo, OSP Kacice, OSP Gnojno,                  

OSP Pułtusk, OSP Przemiarowo, OSP Lipniki Stare, OSP Trzciniec, 

OSP Płocochowo, OSP Grabówiec i  OSP Chmielewo. W ramach 

wyżej wymienionego programu dokonano zakupu 

specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia różnego 

rodzaju akcji ratowniczych również z wykorzystaniem sprzętu 

medycznego. Ze względu na zaawansowanie technologiczne 

niektórych urządzeń wartość zakupionego sprzętu wyniosła                   

71 089,50 zł. W związku z założeniami programu w sfinansowaniu 

zadania uczestniczyli: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości – 70 378,62 zł, 

 Gmina Pułtusk – 710,90 zł. 

Ponadto dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Gminę Pułtusk 

wytypowane jednostki OSP (dot. OSP Chmielewo, Grabówiec, 

Lipniki Stare, Płocochowo, Przemiarowo, Pułtusk i Trzciniec) 

nabyły w  ramach dofinansowania z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji sprzęt ratowniczy o  wartości                         

19 320 zł. 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r 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 

2008r. 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 2018 r. stanowiło to średnio – 26,20 zł za godzinę. W roku 2018 

wypłacono ekwiwalent na łączną kwotę 48 266,98 zł. 
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23.3.  Współpraca z Policją 
 

Gmina Pułtusk wspiera działania prewencyjne podejmowane przez 

Komendę Powiatową Policji w Pułtusku. W 2018 roku na Fundusz 

Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przekazano kwotę 

13 932,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną                                     

dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, 

którzy pełnili służby prewencyjne – dodatkowe patrole podczas 

imprez miejskich m. in. Dni Patrona Miasta św. Mateusza, Dożynek 

Gminnych, Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona i Sylwestra 

oraz z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z okazji                 

Dnia Policji.  
 

23.4. Obrona cywilna 
 

23.4.1. Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk 

W 2018 r. w ramach powiatowo – gminnych ćwiczeń obronnych 

prowadzonych pod  kryptonimem PUŁTUSK 2018 doskonalono 

procedury współdziałania organów i sił układu pozamilitarnego 

z  Siłami Zbrojnymi RP, właściwymi służbami Wojewody 

Mazowieckiego w  realizacji wspólnych przedsięwzięć 

wynikających z  zadań operacyjnych oraz ochrony ludności 

w  sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych, kryzysów 

polityczno – militarnych i  wojny, a także zapewnienia 

kompleksowej realizacji na  szczeblu Gminy Pułtusk pozostałych 

zamierzeń szkoleniowych. W ćwiczeniach tych uczestniczyli: 

 właściwi - wytypowani przez Szefa Zespołu - członkowie 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk, 

 właściwi - wytypowani przez Komendanta DWA - członkowie 

Drużyny Wykrywania i  Alarmowania Obrony Cywilnej Gminy 

Pułtusk, 

 osoby wchodzące w skład Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta 

Pułtusk i stałych dyżurów wytypowanych kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk, 

 osoby zaangażowane w ramach Stanowiska Kierowania 

Burmistrza Miasta Pułtusk, 

 osoby zaangażowane w ramach akcji kurierskiej prowadzonej 

przez Urząd Miejski w  Pułtusku. 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Pułtusk zdarzeń                         

o charakterze kryzysowym w  2018 r. dwukrotnie był uruchomiony 

– w trybie alarmowym – Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy 

Pułtusk. Przyczyną jego powoływania było zagrożenie powodziowe 

(luty 2018 r.) i  wystąpienie huraganowych wiatrów powodujących 

znaczne utrudnienia w życiu mieszkańców Gminy Pułtusk 

(październik 2018 r.). 

Ponadto na bieżąco Zespół Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku 

przekazuje ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych. 
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23.4.2. System ostrzegania i alarmowania 

 

W 2018 r. dokonano odbioru projektu „Budowa systemu 

wczesnego ostrzegania i  alarmowania powiatu pułtuskiego”. 

Został on zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata                    

2014 – 2020 – Oś  priorytetowa 5: „Gospodarka przyjazna 

środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą:  „Dostosowanie do  zmian 

klimatu”, typ projektu: „Systemy wczesnego ostrzegania                  

przed zjawiskami katastrofalnymi”. Zgodnie z założeniami, dzięki 

projektowi stworzono na terenie Gminy Pułtusk i  sąsiednich 

gmin (Pokrzywnica i Obryte) nowoczesny system wczesnego 

ostrzegania i  alarmowania ludności o zagrożeniach składający 

się z lekkich syren szczelinowych i  nowej generacji modułów 

sterujących wykorzystujących zarówno łączność radiową 

jak i sieć internetową. Nowo wybudowany system zapewnia 

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 rozmieszczono 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). W 2018 r. 

uruchomiono system jednokrotnie, podczas ćwiczeń Renegate 

Sarex – 18/II. 
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24. Współpraca gminy 
 

24.1.  Miasta partnerskie 
 

Współpraca międzynarodowa Gminy Pułtusk  
 

Daty podpisania umów z miastami partnerskimi: 

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  2017r.  

5. Ganderkesee (Niemcy) – 22 września 2018 r. 
 

Został podpisany również listy intencyjny dotyczący współpracy                       

z czeskim miastem Benatky nad Jizerou (26 sierpnia 2017 r.) 
 

Współpraca z miastami partnerskimi: 

1. Wymiana młodzieży (szkoły). Wymiana młodzieży odbywa się                     

pod hasłem przewodnim, np.: czyste powietrze, segregacja śmieci, 

dbamy o środowisko, pokój w Europie, walczymy z rasizmem. 

2. Nauka języków obcych. 

3. Promocja ziemi pułtuskiej.  

4. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w międzynarodowych 

zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań 

ogólnego wychowania fizycznego. 

5. Kształcenie tolerancyjnych postaw i szacunku do innych 

narodowości. 

6. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań 

patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach 

rekreacyjno – sportowych oraz imprezach i zawodach sportowych. 

7. Popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci. 

8. Promocja kuchni polskiej (kurpiowskiej), kultury, poznawanie 

historii. 

9. Poznawanie struktury funkcjonowania samorządu w miastach 

partnerskich, np. polityka mieszkaniowa, oświatowa, sportowa. 

10. Wymiana doświadczeń na różnych polach funkcjonowania.  

11. Wystawy, koncerty, występy. 

12. Występ Orkiestry Dętej z Pułtuska na  dniach kulturalnych miasta 

Senica w 2018r.  

 

 

 

 

 

 

 

New Britain (USA) 

Ganderkesee (Niemcy) 

Szerencs (Węgry) 

Montmorency (Francja) 

Senica (Słowacja) 
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24.2. Członkostwo Gminy Pułtusk 
 

Gmina Pułtusk jest członkiem organizacji i stowarzyszeń 

skupiających samorządy o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu: 
 

 
 

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 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. 
 

 
 

Od 4 lutego 2005 roku 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.  
 

 
 

Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi”, jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w celu 

niezarobkowym.  

Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD). 

Stowarzyszenie działa na 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. 
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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, 

 aktywizację mieszkańców, 

 pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych na powyższe cele. 
 

Gmina Pułtusk jest jednym z członków Stowarzyszenia, która zobowiązana jest 

do:  

1) propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa                            

w realizacji tych celów, 

2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

3) brania udziału w Walnych Zebraniach Członków. 
 

Gmina Pułtusk jest członkiem Stowarzyszenia od 2008 r. (Uchwała                        

Nr XX/219/2008 Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie przystąpienia Gminy 

Pułtusk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”). 
 

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. 
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24.3. Współpraca z innymi społecznościami 

samorządowymi 

 

Powiatowi Pułtuskiemu udzielono pomocy finansowej                                     

z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403 w Pułtusk Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo,               

na odcinku Pułtusk, ul. Mickiewicza – Lipniki Stare". 

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe                             

w Pułtusku. 

Zakres zadania: 6850 mb nawierzchni drogi oraz 2285 mb ścieżki 

rowerowej, 5142 mb chodników i 121 miejsc postojowych powstanie                

w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W 

Pułtusk – Bulkowo-Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk                       

ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”, w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu                        

dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”. Szacunkowa 

wartość zadania to prawie 7 mln zł, a kwota przyznanej dotacji                       

to ponad 4,1 mln zł. 

Działając na podstawie uchwały nr 378/2017 Rady Miejskiej                          

w Pułtusku z dnia 26 października 2017 roku Gmina udzieliła pomoc 

finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację 

zadania z budżetu Gminy Pułtusk na rok 2018 w kwocie 500 000,00 zł. 

 

 

Gmina Pułtusk zawarła porozumienie z Powiatem Pułtuskim związane 

z zapewnieniem osobom korzystającym z komunikacji publicznej                       

o zasięgu ponadgminnym odpowiednich warunków oczekiwania                       

na połączenia autobusowe do czasu oddania do użytkowania 

tymczasowej poczekalni.  

Gmina Pułtusk zobowiązała się do zakupu pawilonu w celu 

zapewnienia odpowiednich warunków oczekiwania na połączenia 

autobusowe natomiast Powiat Pułtuski zobowiązał się do ponoszenia 

opłat kosztów energii elektrycznej i utrzymania sanitariatów. 
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25. Wyróżnienia przyznawane przez gminę 
 

25.1. Medal za zasługi dla Miasta Pułtuska  
 

Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” przyznawany jest od 2004 r. 

przez Radę Miejską (w drodze uchwały) dla osób, organizacji                       

lub instytucji za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Pułtuska                            

i jego mieszkańców.  

Nadanie ww. wyróżnienia potwierdzone jest dyplomem                              

oraz wpisem do Księgi Honorowej. 

W roku 2018 odznaczenie nie było przyznane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2. Honorowy Obywatel Miasta Pułtuska 
 

Rada Miejska w Pułtusku nadaje w drodze uchwały Honorowe 

Obywatelstwo 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 Pułtuska we wszystkich dziedzinach życia społecznego,                       

a zwłaszcza nauki, kultury i sportu oraz działalności gospodarczej                    

i politycznej. 

Nadanie ww. wyróżnienia potwierdzone jest dyplomem oraz wpisem                  

do Księgi Honorowej. 

W roku 2018 honorowe wyróżnienie nie było nadawane.  
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26. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku 

 
26.1. 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 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

W 2018 roku Rada Miejską obradowała i podejmowała stosowne uchwały                 

na 6 sesjach zwyczajnych, 14 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym                    

na których były podjęte 144  uchwały. 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu 

gospodarowania mieniem komunalnym, inwestycji gminnych, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały zgodnie z art. 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 organy nadzoru nie dopatrzyły się 

żadnych nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że uchwały                        

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego 

gospodarowania finansami publicznymi. 

Tylko w jednym przypadku organ nadzoru jakim jest Wojewoda Mazowiecki 

wydał zarządzenie zastępcze w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. 

Natomiast w stosunku do jednej uchwały, na skutek wniesionej skargi, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził jej nieważność . 

Uchwały realizowane są przez Burmistrza Miasta Pułtusk z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy 

sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 
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26.2. Zestawienie szczegółowe. 

 
 

 

Numer Czego dotyczy Uwagi 

LIII/421/2018 
12.01.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk. 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019 r.  
Została uchylona uchwałą Nr VI/40/2019                
z dnia 25.01.2019 r. 

LIII/422/2018 
12.01.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk 
na rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1451                       
z  13.02.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018                            
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LIV/423/2018 
7.02.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1686                    
dn. 16.02.2018 r. 
Zmiana do uchwały Nr XXXVIII/402/2009 z 27.10.2009r.) 

Uchwała zrealizowana. 

LIV/424/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół 
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy 
Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1687                              
dn. 16.02.2018 r. 
Uchyliła uchwałę Nr XV / 128 / 2015 z dn. 29.10.2015r. 
Zmieniona uchwałą nr III / 25 / 2018 z dn.4.12.2018r.) 

Uchwała w trakcie realizacji do czasu 
podjęcia nowej uchwały. Zasady  
określone w uchwale są stosowane 
podczas udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli niepublicznych prowadzonych 
na terenie Gminy Pułtusk. 

LIV/425/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pułtusku do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1688                                 
dn. 16.02.2018 r.) 

Uchwała jest realizowana. 
Od września 2018 roku stypendia socjalne 
wypłacane są w MOPS. 

LIV/426/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności                           
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1689                                  
dn. 16.02.2018 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku dla osób bezdomnych 
zostały przyjęte i są stosowane. 

LIV/427/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku 
znajdującym się na działce oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 121/3 we wsi Grabówiec, gmina Pułtusk. 

W dniu 13.03.2019 r. zawarto umowę 
najmu. 

LIV/428/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie nabycia własności nieruchomości położonej                    
w obrębie 18 miasta Pułtusk 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 06.04.2018 r. aktem notarialnym 
Rep. A Nr 1028/2018 Gmina Pułtusk 
nabyła własność nieruchomości 
oznaczonej nr. ewid. 21/2 położonej                     
w obrębie 18 miasta Pułtusk. 
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LIV/429/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących                         
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1690                               
dn. 16.02.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 6 lipca 2018 r straciła moc. 

LIV/430/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej 
skargi na działalność Burmistrza Miasta Pułtusk 

Uchwała zrealizowana. 
Pozostawiono bez rozpatrzenia 
anonimową skargę na działalność 
Burmistrza Miasta Pułtusk 

LIV/431/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Odwołano Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

LIV/432/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 
(odwołanie Radnego Adama Prewęckiego) 
(Zmiana do uchwały nr II/19/2014 z dn. 5.12.2014 r.                                          
i VIII/79/2015 z dn. 28.05.2015 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Zmieniono skład osobowy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

LIV/433/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 
(Wybór Radnego Bogdana Pieńkosa) 

Uchwała zrealizowana. 
Wybrano nowego Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 

LIV/434/2018 
7.02.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji celowej                  
z budżetu państwa na budowę nowego Żłobka w celu 
zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat 3                         
w gminie Pułtusk z programu MALUCH+ oraz                                      
na wprowadzenie zadania inwestycyjnego do budżetu 
Gminy Pułtusk na rok 2018 

Uchwała niezrealizowana. 
Zrezygnowano z przyjęcia dotacji. 
Zgodnie z warunkami konkursu zadanie 
należało zakończyć w 2018 roku. 
Pozwolenie na budowę uzyskano                              
w 2019r. – istnieje możliwość 
aplikowania w latach następnych. 

LV/435/2018 
21.02.2018 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bobach w Filię Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku 

Uchwała została  zrealizowana.  
Po uzyskaniu pozytywnej opinii MKO  
podjęto uchwałę nr LVIII/453/2018               
z dnia 19.04.2018 r. w sprawie 
przekształcenia. 

LV/436/2018 
21.02.2018 r. 

w sprawie przyjęcia dotacji ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy                                
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
dla zadania, pn. ”Przebudowa drogi gminnej                         
w miejscowości Płocochowo – odcinek o długości               
842 m od drogi Pułtusk – Nasielsk do skrzyżowania dróg 
we wsi Płocochowo ” 

Uchwała niezrealizowana.  
Zrezygnowano z przyjęcia dotacji                        
ze względu na niski poziom przyznanego 
dofinansowania. 

LV/437/2018 
21.02.2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2091                               
dn. 27.02.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana.  
Wprowadzono proponowane zmiany               
do Statutu Gminy Pułtusk 

LV/438/2018 
21.02.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 
(Traci moc uchwała Nr LII/420/2017 r. z dn. 22.12.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Zatwierdzano plan pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

LVII/439/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie emisji obligacji 
Uchwała została zrealizowana.  
Podpisano umowę  w dniu 24.04.2018r. 

LVII/440/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019 r. 

LVII/441/201 
22.03.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3184                           
z dn.30.03.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LVII/442/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku                          
za 2017 rok 

Uchwała zrealizowana. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez 
Radę Miejską w Pułtusku. 

LVII/443/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
określonych w Gminnym Programie Wspierania 
Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2015-2017                       
za rok 2017 

Uchwała zrealizowana.  
Sprawozdanie zostało przyjęte przez 
Radę Miejską w Pułtusku. 

LVII/444/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania 
Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2018-2020 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 Gminny Program Wspierania 
Rodziny i Opieki nad Dzieckiem                      
na lata 2018-2020 został przyjęty                 
i obecnie jest w trakcie realizacji. 
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LVII/445/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie nabycia własności nieruchomości położonej                  
w obrębie 18 miasta Pułtusk 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 18.09.2018r. aktem notarialnym 
Rep. A Nr 2970/2018 Gmina Pułtusk 
nabyła własność nieruchomości 
oznaczonej numerem ewid. 14/2 
położonej w obrębie 18 miasta Pułtusk. 

LVII/446/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Pułtusk na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
(Traci moc uchwała Nr XXIX / 215 / 2012 z dn.29.10.2012 r. 
Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                                  
z dn. 30.03.2018 r. poz. 3182 
Zmieniona uchwałą Nr LVIII / 461 / 2018 z dn. 19.04.2018r. 
Zmieniona uchwałą Nr LVIII / 469 / 2018 z dn. 19.04.2018r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Dokonano podziału Gminy Pułtusk                      
na okręgi wyborcze. 

LVII/447/2018 
22.03.2018 r. 

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 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3183 z 
dn. 30.03.2018 r. 
Zmieniona uchwałą Nr IX/84/2019 z dn. 29.03.2019 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji do czasu 
podjęcia nowej uchwały. Zasady  
określone w uchwale są stosowane w 
organizacji placówek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Pułtusk. 

LVII/448/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Pułtusk” 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3184                               
z dn. 30.03.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
W ramach realizacji uchwały podpisano 
umowę ze Schroniskiem dla 
bezdomnych zwierząt na wyłapywanie                   
i transport oraz przyjmowanie                                 
do schroniska bezdomnych zwierząt, 
podpisano umowę z Gabinetem 
Weterynaryjnym Maxwet PLUS na 
opiekę weterynaryjną dla bezdomnych 
zwierząt oraz podpisano umowę na 
przyjmowanie do gospodarstwa i opiekę 
dla zwierząt gospodarskich bezdomnych 
lub odebranych w drodze decyzji 
administracyjnej. 

LVII/449/2018 
22.03.2018 r. 

w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu                                 
pn. „Budowa boiska w parku osiedlowym” w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2018 

Uchwała zrealizowana. 
Nie uzyskano dofinansowania 

LVIII/450/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 

LVIII/451/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                 
na rok 2018 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.  poz. 4790                  
dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LVIII/452/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania                              
z zakresu właściwości powiatu 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W dniu 05.07.2018r. zostało podpisane 
porozumienie w sprawie tymczasowej 
poczekalni autobusowej. 

LVIII/453/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bobach w Filię Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.  poz. 4791                   
dn. 30.04.2018r.) 

Uchwała została zrealizowana. 
31.08.2018 r. przekształcono  PSP                 
w Bobach w Szkołę Filialną w Bobach 
podporządkowaną organizacyjnie PSP 
nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. 

LVIII/454/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów                      
w Gminie Pułtusk do nowego ustroju szkolnego 
(Zmiana do uchwały Nr XXXVIII/306/2017 dn.29.03.2017 r.) 

Uchwała została zrealizowana.                        
W związku z przekształceniem PSP                     
w Bobach w Szkołę Filialną, zmianie 
uległa sieć szkół.  
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LVIII/455/2018 
19.04.2018 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 
(Uchyla uchwałę Nr XVI / 144 / 2015 z dn. 26.10.2015 r. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4792                                      
z dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała została zrealizowana. 

LVIII/456/2018 
19.04.2018 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości,                    
w których pobiera się opłatę miejscową 
(Uchyla Uchwałę Nr XXV / 283 / 2008 z dn. 24.10.2018 r. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4793                             
z dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała została zrealizowana. 

LVIII/457/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pułtusku 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4794                                       
z dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Zmiany w Statucie MOPS w Pułtusku 
zostały przyjęte i obowiązują od                                 
1 sierpnia 2018 r. do chwili obecnej. 

LVIII/458/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej                          
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych                           
na terenie Gminy Pułtusk 
(Traci moc uchwała Nr XXXI/340/2005 r. z dn. 22.04.2005 r. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4795                                           
z dn. 30.04.2018 r. 
Utrata mocy uchwałą Nr IX/81/2019 z dn. 29.03.2019r.) 

W trakcie realizacji. 
Regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Pułtusk został przyjęty i jest 
stosowany. 

LVIII/459/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
określonych w „Gminnym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017-2020” za 2017 r. 

Uchwała zrealizowana. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez 
Radę Miejską w Pułtusku. 

LVIII/460/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej                     
za rok 2017 dla gminy Pułtusk 

Uchwała zrealizowana. 
Oceny zasobów pomocy społecznej 
za rok 2017 dla gminy Pułtusk przez 
Radę Miejską w Pułtusku. 

LVIII/461/2018 
19.04.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pułtusk 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 
(Zmiana do uchwały Nr LVII / 446 / 2018 z dn. 22.03.2018 r. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4796                                      
z dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 

LVIII/462/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Pułtusk na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4797 z dn. 
30.04.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Dokonano podziału na stałe obwody 
głosowania. 

LVIII/463/2018 
19.04.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania 
stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych                                                          
we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym 
(Zmiana do uchwały Nr VIII / 30 / 2011 z dn. 31.01.2011 r. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4798                                             
z dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji do czasu 
podjęcia nowej uchwały. 

LVIII/464/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej                                  
w mieście Pułtusk 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 10.08.2018r. aktem notarialnym 
Rep. A Nr 4159/2018 Gmina Pułtusk 
zbyła własność nieruchomości 
oznaczonej numerem ewid. 394 
położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk. 

LVIII/465/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie budowy 
chodnika wzdłuż drogi nr 618 

Uchwala zrealizowana 

LVIII/466/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie określenia wykazu oraz sezonu kąpieliska                     
na 2018 rok na terenie Gminy Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4799                                    
z dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana 
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LVIII/467/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu                                    
pn. „Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń 
grzewczych’’ w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej 
typ projektów Ograniczenie ,,niskiej emisji’’, wymiana 
urządzeń grzewczych 

Uchwała w trakcie realizacji 

LVIII/468/2018 
19.04.2018 r. 

w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu                                    
pn. „Zielone miasto – parki kieszonkowe” w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego typ: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich 
obszarach funkcjonalnych 

Uchwała zrealizowana. 
Nie uzyskano dofinansowania. 

LVIII/469/2018 
19.04.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pułtusk 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 
(Zmiana do uchwały Nr LVII / 446 / 2018 z dn. 22.03.2018 r. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4800                                          
z dn. 30.04.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 

LIX/470/2018 
11.05.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 

LIX/471/2018 
11.05.2018 r. 

w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                              
na rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5393                                       
z dn. 17.05.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LIX/472/2018 
11.05.2018 r. 

w sprawie emisji obligacji 
Uchwała została zrealizowana. 
Podpisano umowę  w dniu 26.06.2018r. 

LX/473/2018 
29.05.2018 r. 

w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie                             
w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków 
obowiązujących na terenie Gminy Pułtusk. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W dniu 15.06.2018r. zostało zawarte 
porozumienie pomiędzy Gminą Pułtusk, 
a PWiK Sp. z o. o. w Pułtusku w sprawie 
dopłat 

LXI/474/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Pułtuska 

Uchwała zrealizowana. 
Odebrano tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Pułtuska 

LXI/475/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 

LXI/476/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk 
na rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6362                        
z dn. 22.06.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LXI/477/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego                           
za 2017 rok 

Uchwała zrealizowana. Sprawozdanie 
zostało przyjęte. 
 

LXI/478/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

Uchwała zrealizowana. 
Nie udzielono Burmistrzowi Miasta 
Pułtusk absolutorium. 

LXI/479/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Pułtusk 

Uchwała zrealizowana. 
Ustalono wynagrodzenie, 

LXI/480/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń                             
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6363                              
dn. 22.06.2018 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 

LXI/481/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących                     
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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LXI/482/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pułtusk                  
na lata 2014-2020 za rok 2017 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6364                                      
dn. 22.06.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez 
Radę Miejską w Pułtusku. 

LXI/483/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pułtusku 
(Zmiana do uchwały nr XXXVIII/307/2017 z 29.03.2017 r. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6365                                   
dn. 22.06.2018 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pułtusku zostały 
przyjęte przez Radę Miejską w Pułtusku 
i obowiązują 6 lipca 2018 r. do chwili 
obecnej. 

LXI/484/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk                             
do nowego ustroju szkolnego 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6366                                
dn. 22.06.2018 r. 
Zmiana do uchwały Nr XXXVIII/306/2017 z 29.03.2017 r.) 

Uchwała zrealizowana.  
W związku z przekształceniem Szkoły 
Podstawowej w Bobach w Szkołę 
Filialną w Bobach  podległą Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 1 w Pułtusku 
dostosowano sieć szkół podstawowych 
do nowego ustroju szkolnego. 

LXI/485/2018 
14.06.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania 
stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych                               
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 
Pułtusk,  dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6367                                
dn. 22.06.2018 r. 
Zmiana do uchwały Nr XLIII /467 / 2010 z dn. 30.04.2010 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Stypendia motywacyjne są wypłacane 
na jej podstawie uczniom szkół 
prowadzonych przez Gminę Pułtusk- 
30.06.2019 r. 

LXI/486/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie zadania                                     
z zakresu właściwości powiatu 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W dniu 05.07.2018r. zostało podpisane 
porozumienie w sprawie realizacji 
zadania polegającego na budowie 
tymczasowej poczekalni autobusowej. 

LXI/487/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z fontanny miejskiej 
położonej przy ulicy Rynek w Pułtusku 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6368                                 
dn. 22.06.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana w 2018 roku. 

LXI/488/2018 
14.06.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6369                                            
dn. 22.06.2018 r. 
Zmiana do uchwały Nr XV/125/2015 z dn. 29.10.2015 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W rozliczeniu z PPUK od lipca 2018 r. 
zastosowano inkaso 40%. 

LXI/489/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie zamiany działek położonych w mieście Pułtusk 
Dotyczy działek nr ewid. 563/2, 606/3 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 13.03.2019r. została 
sporządzona umowa zamiany (Rep. A                    
Nr 1275/2019). 

LXI/490/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie sprzedaży działek położonych w mieście Pułtusk 
Dotyczy działek nr ewid. 53/40, 54/35 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Przygotowany został protokół                                    
z rokowań. 

LXI/491/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie sprzedaży działek położonych w mieście Pułtusk 
Dotyczy działek nr ewid. 104/16 i 104/18 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 04.10.2018r. aktem notarialnym 
Rep. A Nr 4343/2018 Gmina Pułtusk 
zbyła własność nieruchomości 
stanowiącej działki oznaczone nr ewid. 
104/16 i 104/18 położonej w obrębie 19 
miasta Pułtusk. 

LXI/492/2018 
14.06.2018 r. 

w sprawie sprzedaży działki położonej w mieście Pułtusk 
Dotyczy działek nr ewid. 232/7 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Prace nad realizacją uchwały zostały 
wstrzymane. Jeden z wnioskodawców 
złożył wniosek o wydzierżawienie                         
dz. 232/7 położonej w obrębie 10 
miasta Pułtusk. 

LXII/493/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 
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LXII/494/2018 
28.06. 2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na 
rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6862                                 
dn. 05.07.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LXII/495/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 
wody                    i odprowadzania ścieków oraz przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulującemu 

Uchwała zrealizowana w 2018 r. 

LXII/496/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 
Białowieża” 

Uchwała w trakcie realizacji 

LXII/497/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 
Płocochowo” 

Uchwała w trakcie realizacji 

LXII/498/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 
Olszak” 

Uchwała w trakcie realizacji 

LXII/499/2018 
28.06.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 
Chmielewo” 

Uchwała w trakcie realizacji 

LXIII/500/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7795                              
dn. 08.08.2018 r.) 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 

LXIII/501/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                          
na rok 2018 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LXIII/502/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Młodzi 
ludzie w wielkim świecie innowacji – stawiamy na 
wszechstronny rozwój uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pułtusku” nr RPMA.10.01.01-14-
a304/18 

Umowa na realizację projektu została 
podpisana. Projekt realizowany będzie 
do 30.06.2020 roku. 

LXIII/503/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przyszłość 
należy do nas-rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół 
nr 2 w Pułtusku” nr RPMA.10.01.01-14-a264/18 

Umowa na realizację projektu została 
podpisana. Projekt realizowany będzie 
do 30.06.2020 roku. 

LXIII/504/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nauka 
kluczem do sukcesu – rozwój kompetencji uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Pułtusku” nr RPMA.10.01.01-14-
a347/18 

Umowa na realizację projektu została 
podpisana. Projekt realizowany będzie 
do 30.06.2020 roku. 

LXIII/505/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Pułtusku -akademią zdobywania 
kompetencji ” nr RPMA.10.01.01-14-a272/18 

Umowa na realizację projektu została 
podpisana. Projekt realizowany będzie 
do 30.06.2020 roku. 

LXIII/506/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Akademia 
Kompetencji i eksperymentów dla uczniów małych szkół                      
w Gminie Pułtusk” nr RPMA.10.01.01-14-a265/18 

Umowa na realizację projektu została 
podpisana. Projekt realizowany będzie 
do 30.06.2020 roku. 

LXIII/507/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
oddalił skargę Gminy. 

LXIII/508/2018 
31.07.2018 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę                                  
Nr LXI/474/2018 Rady Miejskiej w  Pułtusku z dnia 14 
czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia tytułu 
„Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska” wraz z 
odpowiedzią na tę skargę 

Uchwała zrealizowana. 
Przekazano skargę na uchwałę                               
do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, który 
w wyniku postępowania unieważnił 
uchwałę w całości. 

LXIV/509/2018 
30.08.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 

LXIV/510/2018 
30.08.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                         
na rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8487                                
dn. 06.09.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LXIV/511/2018 
30.08.2018 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Excellent 
start to be SMART nr RPMA.10.01.04-14-a582/18 

Umowa na realizację projektu została 
podpisana. Projekt realizowany będzie 
do 30.11.2020 roku. 

LXIV/512/2018 
30.08.2018 r. 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8480                                 
dn. 06.09.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Utworzono odrębne obwody 
głosowania. 

LXV/513/2018 
12.09.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
pieniężnego i objęcie udziałów w Spółce Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. z siedzibą w 
Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Przekazano środki finansowe do TBS 
Pułtusk Sp. z o. o. 
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LXVI/514/2018 
27.09.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                           
na rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9344                                
dn. 04.10.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LXVI/515/2018 
27.09.2018 r. 

w sprawie emisji obligacji 
Uchwała została zrealizowana. 
Podpisano umowę  w dniu 24.10.2018r. 

LXVI/516/2018 
27.09.2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9345                                      
dn. 04.10.2018 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Wprowadzono zmiany do Statutu 
Gminy Pułtusk 

LXVI/517/2018 
27.09.2018 r. 

w sprawie aktualności „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk” 
oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

Uchwała stwierdza aktualność studium                     
i planów. 

LXVI/518/2018 
27.09.2018 r. 

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej                           
w mieście Pułtusk 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 16.05.2019r. aktem notarialnym 
Rep. A Nr 1715/2019 Gmina Pułtusk 
zbyła udział wynoszący 16/384  we 
własności nieruchomości oznaczonej                    
nr ewid. 26 położonej w obrębie 13 
miasta Pułtusk. 

LXVI/519/2018 
27.09.2018 r. 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w mieście 
Pułtusk 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Upłynął termin wywieszeniu wykazu                               
o przeznaczeniu do sprzedaży. 

LXVI/520/2018 
27.09.2018 r. 

w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 69/12 położonej w obrębie 12 
miasta Pułtusk. 

Uchwała zrealizowana. 
W dniu 05.01.2019r. zawarta została 
umowa dzierżawy. 

LXVII/521/2018 
15.10.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                         
na rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9884                                      
dn. 18.10.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

LXVII/522/2018 
15.10.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 

LXVII/523/2018 
15.10.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 
Przemiarowo” 

Uchwała w trakcie realizacji 

LXVII/524/2018 
15.10.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 
Głodowo” 

Uchwała w trakcie realizacji 

LXVIII/526/2018 
8.11.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia                                             
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Boby, gm. Pułtusk. 

Zgodnie z  uchwałą nr IV / 34 / 2018                          
z dn. 27.12.2018r. przedmiotowa 
uchwała utraciła moc . 

LXVIII/527/2018 
8.11.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia                                                
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Trzciniec i części wsi 
Głodowo, gm. Pułtusk 

Zgodnie z  uchwałą nr IV / 35 / 2018                              
z dn. 27.12.2018r. przedmiotowa 
uchwała utraciła moc . 

LXVIII/528/2018 
8.11.2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go                                                     
do zaopiniowania organowi regulującemu 

Uchwała zrealizowana w 2018 r. 

LXVIII/529/2018 
8.11.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                            
na rok 2018             
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11044                             
dn. 15.11.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 
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Numer Czego dotyczy Uwagi 

I/1/2018 
19.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej                     
w Pułtusku (Radny Ireneusz Purgacz) 

Uchwała zrealizowana.  
Wybrano  Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pułtusku w kadencji                            
2018 - 2023 

I/2/2018 
19.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej                    
w Pułtusku (Radny Henryk Łaszczych ) 

Uchwała zrealizowana. 
Wybrano  Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pułtusku w kadencji                          
2018 - 2023 

I/2/2018 
19.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej                    
w Pułtusku (Radny Mariusz Osica ) 

Uchwała zrealizowana.  
W wybrano  Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Pułtusku w kadencji 
2018 – 2023 

II/4/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                     
na rok 2018 
(Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11732                    
dn. 03.12.2018 r.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

II/5/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pułtusk                     
w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,                             
o których mowa w art. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała zrealizowana. 
Przyjęto program współpracy. 

II/6/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej                                  
w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Powołano stałe komisje Rady Miejskiej     
w Pułtusku zgodnie z nowelizacją 
przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym 

II/7/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu                       
i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Wybrano  Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej                             
w Pułtusku 

II/8/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Wybrano  Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

II/9/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Wybrano  Przewodniczącego Komisji - 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Pułtusku 

II/10/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Wybrano  Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 
Rady Miejskiej w Pułtusku 

II/11/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki 
Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Wybrano  Przewodniczącego Komisji 
Polityki Regionalnej Rady Miejskiej                        
w Pułtusku 

II/12/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki 
Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana.  
Wybrano  Przewodniczącego Komisji 
Polityki Społecznej Rady Miejskiej                         
w Pułtusku 

II/13/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu                     
i Finansów Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Ustalono skład osobowy Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej                           
w Pułtusku 

II/14/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Ustalono skład osobowy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

II/15/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Ustalono skład osobowy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej                           
w Pułtusku 
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II/16/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Ustalono skład osobowy Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 
Rady Miejskiej w Pułtusku 

II/17/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki 
Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Ustalono skład osobowy Komisji Polityki 
Regionalnej Rady Miejskiej w Pułtusku 

II/18/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki 
Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku 

Uchwała zrealizowana. 
Ustalono skład osobowy Komisji Polityki 
Społecznej Rady Miejskiej w Pułtusku 

II/19/2018 
26.11.2018 r. 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej                    
ds. opracowania Statutu Gminy Pułtusk 
(Zmieniona uchwałą nr VI / 45 / 2019 z dn. 25.01.2019 r.) 

Uchwała zrealizowana. 
Powołano doraźną Komisję Rady 
Miejskiej ds. opracowania Statutu 
Gminy Pułtusk 

III/20/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku                                 
od nieruchomości 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                                 
z dn. 10.12.2018 r., poz. 12100. 
Utraciła moc uchwała Nr XLIX/382/2017 z dn. 26.10.2017r.) 

Uchwała obowiązuje od dnia       
01.01.2019 r. i jest wykonywana                             
na bieżąco. 

III/21/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na 2019 rok 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                             
z dn. 06.12.2018 r., poz. 11919.) 

Uchwała obowiązuje od dnia                      
01.01.2019 r. i jest wykonywana                                  
na bieżąco. 

III/22/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie o udzielenie pomocy de minimis w formie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                            
z dn. 06.12.2018 r., poz. 11920.) 

Uchwała obowiązuje od dnia                       
01.01.2019 r. i jest wykonywana                                 
na bieżąco. 

III/23/2018 
04.12.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Zmiana do uchwały Nr V / 33 / 2015 z dn. 12.02.2015 r. 
Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                             
z dn. 06.12.2018 r., poz. 11921.) 

Mieszkańcy zostali powiadomieni                                 
o zmianach stawki opłaty i na bieżąco są 
przyjmowane deklaracje. 

III/24/2018 
04.12.2018 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 
(Zmiana do uchwały Nr VII / 68 / 2015 z dn. 30.04.2015 r. 
Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                            
z dn. 06.12.2018 r., poz. 11922.) 

Na bieżąco są przyjmowane deklaracje  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

III/25/2018 
04.12.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na 
terenie Gminy Pułtusk oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
(Zmiana do uchwały Nr LIV/424/2018 z dn. 07.02.2018 r. 
Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 
06.12.2018r. poz. 11923.) 

Uchwała zrealizowana. 
Zasady  określone w uchwale 
stosowane przez organy prowadzące 
niepubliczne przedszkola na terenie 
Gminy Pułtusk podczas rozliczania  
udzielonych dotacji. 

III/26/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy                                      
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego                         
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                        
z dn. 06.12.2018 r., poz. 11924. 
Utraciła moc uchwała Nr XLII/325/ 2014 z dn.31.01.2014r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Kryterium dochodowe zostało 
podwyższone i obowiązuje. Wieloletni  
rządowy program „Posiłek w szkole                      
i w domu” obowiązuje na lata 2019-
2023. 
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III/27/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy                                       
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek                               
w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                                              
z dn. 06.12.2018 r., poz. 11925. 
Utraciła moc uchwała Nr XLII / 326 / 2014 z 
dn.31.01.2014r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Kryterium dochodowe zostało 
podwyższone i obowiązuje. Wieloletni  
rządowy program „Posiłek w szkole                           
i w domu” obowiązuje na lata 2019-
2023. 

III/28/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego Gminy Pułtusk w zakresie dożywiania w 
ramach realizacji wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 
(Utraciła moc uchwała Nr XLII / 327 / 2014                                             
z dn.31.01.2014r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Wieloletni program osłonowy został 
przyjęty i jest realizowany. 

III/29/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych 
na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 
2023 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                                  
z dn. 06.12.2018 r., poz. 11926.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Zasady zwrotu zostały przyjęte i nadal 
obowiązują. 
Wieloletni  rządowy program „Posiłek                     
w szkole i w domu” obowiązuje na lata 
2019-2023. 

III/30/2018 
04.12.2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza                          
Miasta Pułtusk 

Uchwałą zrealizowana. 
Ustalono wynagrodzenie. 

IV/31/2018 
27.12.2018 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Pułtusk 

Uchwała była realizowana do dnia 
25.01.2019r., została uchylona Uchwałą 
Nr VI/40/2019 z dnia 25.01.2019r. 

IV/32/2018 
27.12.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk                          
na rok 2018 
(Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz.                                      
z dn. 01.02.2019 r., poz. 30.) 

Uchwała była realizowana w roku 2018 
i wygasła z dniem 31.12.2018r. 

IV/33/2018 
27.12.2018 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pułtuskim 
Uchwała zrealizowana. 
Do dnia 15.05.2019r. czynna była 
tymczasowa poczekalnia 

IV/34/2018 
27.12.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia                                               
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Boby, gm. Pułtusk 
(Zmieniająca uchwałę Nr L / 397 / 2017 z dn. 29.11.2017 r. 
Utraciła moc uchwała Nr LXVIII/526/2018 z 8.11.2018 r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Projekt planu został wyłożony                                
do publicznego wglądu. 

IV/35/2018 
27.12.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia                                             
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Trzciniec i części wsi Głodowo,                            
gm. Pułtusk 
(Zmieniająca uchwałę Nr LII / 413 / 2017 z 22/12/2017 r. 
Utraciła moc uchwała nr LXVIII / 527 / 2018 z 8.11.2018r.) 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Projekt planu został wyłożony                                   
do publicznego wglądu. 


