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I n f o r m a c j e  u r z ę d o w e 



Władze Gminy Pułtusk – kadencja 2018-2023 (1) 

Po wyborach samorządowych w 2018 roku, które odbyły się dnia 21 października ukonstytuowała się  
Rada Miejska w Pułtusku w następującym składzie: 
 

 1.  Ireneusz Purgacz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  

 2.  Henryk Edward Łaszczych – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku 

 3.  Mariusz Osica – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku 

 4.  Michał Sebastian Górecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 5.  Sławomir Krysiak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 6.  Adam Maicki – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 

 7.  Bogdan Pieńkos – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 8.  Franciszek Remigiusz Piórek – Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej 

 9.  Stanisław  Zaremba – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej 

10. Anna Danuta Frejlich 

11. Michał Kisiel 

12. Adam Knochowski 

13. Cezary Kordowski 

14. Beata Joanna Kowalska 

15. Andrzej Marek Mitkowski 

16. Adam Nalewajk 

17. Adam Prewęcki 

18. Ryszard Rutkowski 

19. Łukasz Skarżyński 

20. Mirosław Szmeja 

21. Andrzej Wydra 
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Władze Gminy Pułtusk – kadencja 2018-2023 (2) 

Burmistrzem Miasta Pułtusk  
w drugiej turze wyborów samorządowych, 
listopada 2018 roku, został wybrany  

Wojciech Gregorczyk  
 
Na stanowisko  
Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk 
Burmistrz powołał  

Tomasza Sobieckiego 

 
Obowiązki Skarbnika Miasta Pułtusk  

pełni  

Teresa Turek 

 
Obowiązki Sekretarza Miasta Pułtusk 
pełni  

Patrycja Kazimierczak  
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Jednostki pomocnicze Gminy Pułtusk – Sołectwa  

 1.  Sołectwo Białowieża - sołtys Alina Galas 

 2.  Sołectwo Boby - sołtys Robert Golatowski 

 3.  Sołectwo Chmielewo - sołtys Alina Tomporek 

 4.  Sołectwo Głodowo - sołtys Agnieszka Siemek 

 5.  Sołectwo Gnojno - sołtys Mieczysław Kaczmarczyk  

 6.  Sołectwo Grabówiec - sołtys Henryka Pielachowska 

 7.  Sołectwo Gromin - sołtys Ryszard Tomczak 

 8.  Sołectwo Jeżewo - sołtys Jerzy Dobrzyński 

 9.  Sołectwo Kacice - sołtys Marek Kozarzewski 

10. Sołectwo Kleszewo - sołtys Janusz Mitkowski 

11. Sołectwo Kokoszka - sołtys Anna Jaworska 

12. Sołectwo Lipa - sołtys Magdalena Kubecka  

13. Sołectwo Lipniki Nowe - sołtys Waldemar Żurawiński 

14. Sołectwo Lipniki Stare - sołtys Jan Bochenek  

15. Sołectwo Moszyn - sołtys Zbigniew Brach 

16. Sołectwo Olszak - sołtys Zenon Szulecki  

17. Sołectwo Pawłówek - sołtys Jerzy Ślesicki 

18. Sołectwo Płocochowo -  sołtys Małgorzata Kozłowska 

19. Sołectwo Ponikiew - sołtys Andrzej Mróz 

20. Sołectwo Przemiarowo - sołtys Hanna Wysocka 

21. Sołectwo Szygówek - sołtys Marianna Jabłońska 

22. Sołectwo Trzciniec - sołtys Roman Piórek 

23. Sołectwo Zakręt   - sołtys Tomasz Rakocki 
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W wyniku wyborów przeprowadzonych w sołectwach w marcu i kwietniu 2019 roku  
na kadencję 2018-2023 wybrano nw. sołtysów: 



Raport o stanie Gminy Pułtusk 

      Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, od 
2019 roku Burmistrz corocznie – do 31 maja – przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport 
obejmuje podsumowanie  działalności  Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, 
programów, strategii, uchwał rady gminy. 
Nad raportem odbywa się debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Pułtusk. Mieszkaniec, który 
chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku pisemne zgłoszenie, 
poparte podpisami co najmniej 50 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, 
chyba że Rada postanowi  o zwiększeniu tej liczby. 
Raporty o stanie Gminy Pułtusk za poszczególne lata są publikowane na stronie internetowej www.pultusk.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .  
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Wykonanie budżetu Gminy za rok 2019 
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Plan Wykonanie  Wsk. % 

Dochody 142 512 270,83 zł 132 609 281,13 zł 93,05% 

Wydatki 152 912 270,83 zł 142 110 445,58 zł 92,94% 

Wynik -10 400 000,00 zł   -9 501 164,45 zł     

   

 Wykonanie wydatków  inwestycyjnych  29 144 456,57zł  

w tym finansowane :  

- środkami  pozyskanymi  ze źródeł krajowych   5 239 008,86zł     
 

- środkami unijnymi                                                                                                                   8 109 219,18zł 

      

Wykonanie wydatków w największych  obszarach działalności      

Oświata i wychowanie     38 784 172,01zł     

Pomoc społeczna     5 826 938,21zł     

Rodzina     36 054 457,97zł     

Transport i łączność     17 267 179,94zł     

Gospodarka komunalna     11 469 560,92zł     

  

            

Przychody, w tym: 16 539 907,24 zł 16 539 907,24 zł 

 kredyty, obligacje 16 100 000,00 zł 16 100 000,00 zł 

 wolne środki 439 907,24 zł 439 907,24 zł 

Rozchody 6 139 907,24 zł 6 139 907,24 zł 

  

  

Skumulowany niedobór 74 750 000,12 zł 

  

Zobowiązania finansowe 76 129 148,57 zł 

  

Wolne środki 1 379 148,45 zł 



Statystyka roku 2019 (1) 

 

Liczba mieszkańców miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 19 324 osoby. 

Liczba mieszkańców sołectw na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 4 962 osób. 

Łącznie liczba mieszkańców miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 24 286 osób  
i wzrosła o 15 osób w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku. 

W 2019 roku mniej urodzeń i mniej zgonów mieszkańców gminy Pułtusk 

Liczba urodzonych dzieci zameldowanych na terenie gminy Pułtusk: 
2019 rok – 227 
2018 rok – 254 
2017 rok – 297 
Liczba zgonów mieszkańców gminy Pułtusk: 
2019 rok - 236 
2018 rok - 277 
2017 rok - 244 

 W 2019 roku w USC Pułtusk sporządzono 849 aktów urodzeń, w tym: 

618 aktów urodzenia w trybie rejestracji zwykłej (urodzone w Pułtusku),  
231 aktów urodzenia w trybie rejestracji szczególnej (urodzenia dzieci nastąpiły poza granicami kraju)  
W Pułtusku urodziło się  w porównaniu do roku poprzedniego, o 94 dzieci więcej. 

 Dla porównania: 

w 2018 roku sporządzono 787 aktów, w tym: 
524 – rejestracja w trybie zwykłym, 
263 – rejestracja w trybie szczególnym; 
 w 2017 roku sporządzono 709 aktów, w tym: 
537 – rejestracja w trybie zwykłym, 
172 – rejestracja w trybie szczególnym; 
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Statystyka roku 2019 (2) 
 

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom: 

w 2019 roku – Zuzanna, Zofia, Lena, 
w 2018 roku – Zuzanna, Zofia, Lena, 
w 2017 roku – Zofia, Alicja, Amelia. 
Imiona rzadko nadawane: Anita, Kinga, Sylwia. 
 

 Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom: 

 
w 2019 roku – Aleksander, Jan, Marcel, 
w 2018 roku – Szymon, Jan, Antoni, 
w 2017 roku – Szymon, Mikołaj, Antoni. 
Imiona rzadko nadawane: Oktawian, Kordian, Hubert. 

 

W poprzednim roku sporządzono 222 akty małżeństw, w tym: 

139 aktów w trybie rejestracji zwykłej (zawierane w Pułtusku): 
- 103 małżeństwa konkordatowe 
- 36 ślubów cywilnych (w tym 4 poza lokalem USC) 
- 83 akty w trybie rejestracji szczególnej (zawierane poza granicami kraju).  

 

Dla porównania: 

w 2018 roku sporządzono 217 aktów, w tym: 
 
132 akty w trybie rejestracji zwykłem: 
- 89 śluby konkordatowe 
- 43 śluby cywilne (w tym 1 poza lokalem USC) 
85 aktów w trybie rejestracji szczególnej (poza granicami kraju). 
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Statystyka roku 2019 (3) 

2017 sporządzono 204 akty, w tym: 
149 aktów w trybie rejestracji zwykłej  

- 104 śluby konkordatowe, 
- 45 ślubów cywilnych (w ty, 3 poza lokalem USC) 
55 aktów w trybie rejestracji szczególnej (poza granicami kraju). 

  
Sporządzono 423 akty zgonu, w tym: 
409 - rejestracja zwykła (zgony na terenie miasta i gminy Pułtusk 
14 - rejestracja szczególna (zgony poza granicami kraju). 

W 2019 roku zarejestrowano po raz pierwszy od kilku lat mniej zgonów (o 54 akty). 

  

Dla porównania: 
w 2018 roku sporządzono 477 aktów, w tym: 
- 469 w trybie rejestracji zwykłej, 8 w trybie rejestracji szczególnej, 
w 2017 roku sporządzono 457 aktów, w tym: 

455 w trybie rejestracji zwykłej, 2 w trybie rejestracji szczególnej 

 

W ubiegłym roku jedna para obchodziła Diamentowe Gody, czyli 60 lat pożycia małżeńskiego, 10 par Złote 
Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci otrzymali przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz listy gratulacyjne Burmistrza Miasta Pułtusk. 

Dwie mieszkanki Pułtuska w 2019 r. obchodziły 100. urodziny.  
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I n w e s t y c j e 



Przebudowa ul. Kombatantów – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 

     Inwestycja realizowana na przełomie 2018 i 2019 r. Zakres inwestycji: nowa nawierzchnia jezdni na  
ul. Kombatantów na odcinku ok. 865 m. Jezdnia drogi wewnętrznej 1010 m2, chodniki 1765 m2, wraz  
z odwodnieniem powierzchniowym. 

Całkowity koszt inwestycji: 1.068.352,78 zł. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków 
własnych Gminy Pułtusk. 
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Rozbudowa infrastruktury drogowej 

     Zakończono roboty w zakresie przebudowy ulic: Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, 
Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskiego, Piotra Koczary, Pawła 
Giżyckiego. Całkowity koszt inwestycji: 2.992.128,26 zł. 
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Przebudowa drogi w ulicach Stanisława Suleja oraz Jana Tarnowskiego 

     W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Stanisława Suleja o długości 86 m 
oraz ulicy Jana Tarnowskiego o  długości 200 m.  

Wartość zadania: 471.433,66 zł. 
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Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej  
 

     W ramach tego zadania w 2019 r. zrealizowano odcinki dróg gminnych w ulicy Słowackiego i Gajkowicza oraz 
odcinki dróg w ulicy Jana Pawła II i al. Tysiąclecia. Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza „Kompleksowa poprawa 
warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki 
niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Inwestycja była realizowana w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim na 
zasadzie powierzenia realizacji zadania Gminie Pułtusk. Jako cel założono poprawę stanu technicznego nawierzchni 
oraz zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej i rowerowej. 

Kwota zadania – 6.446.474,23 zł. Dofinansowanie zewnętrzne – 80% wydatków kwalifikowalnych. 
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Przebudowa ulicy Rynek 

     Zrealizowano przebudowę ul. Rynek poprzez wyrównanie powierzchni jezdnej Rynku od strony zachodniej. Zakres prac: 
przebudowa uzbrojenia, tj. kanalizacji deszczowej, likwidacja starej magistrali ciepłowniczej i budowa nowej, przełożenie i 
odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz wymiana chodników z kostki betonowej na kostkę i płytę granitową. 
Dla poprawy wizerunku ulicy zostały dosadzone brakujące drzewa; wszystkie nasadzenia zostały zabezpieczone kratami. 
Ustawiono 20 nowych tablic informacyjnych z nazwami ulic i instytucji. Wprowadzono nową organizację ruchu. Od 1 grudnia 
2019 r. nastąpiła istotna zmiana – wprowadzono ruch jednokierunkowy wokół rynku. Zamontowano nowe znaki drogowe. 
Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez 
ochronę obiektów zabytkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Koszt wykonanych robót: 1.917.584,26 zł, w tym dofinansowanie 80% wydatku kwalifikowalnego. 
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Prace remontowe na ulicach: Jacka Soplicy, Żwirki i Wigury  
oraz Generała Kleeberga 

     Z kostki pochodzącej z rozbiórki chodnika w ul. Rynek wykonano ok. 60 mb. nawierzchni  
z kostki betonowej na ul. Jacka Soplicy, 30 mb. chodnika na ul. Żwirki i Wigury oraz 36 m2 
chodnika na ul. Generała Franciszka Kleeberga.  
Wartość wykonania zadania: 88.486,10 zł + 13.665,30 zł + 4.200,00 zł = 106.351,50 zł. 
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Przebudowa drogi w Płocochowie 

     Była to pierwsza inwestycja drogowa w gminie Pułtusk z udziałem środków z powstałego w 2018 r. Funduszu Dróg 
Samorządowych. Złożony we wrześniu 2018 r. wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi w m. Płocochowo o łącznej 
długości 3922 m. przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w wyniku której zadanie zostało umieszczone na liście 
inwestycji dofinansowanych przez samorząd Województwa Mazowieckiego na rok 2019. Umowę o dofinansowanie 
podpisano 23.08.2019 r. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa dwóch odcinków drogi: Pierwszy odcinek 
stanowił kontynuację rozpoczętej w 2015 r. przebudowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3404W z drogą wojewódzką  
nr 571, długość przebudowywanego  odcinka drogi 3441 m., na tym odcinku został wykonany również remont mostu. Drugi 
odcinek to droga prowadząca do Szkoły Podstawowej w Płocochowie. Na tym odcinku wykonany został chodnik szer. 2 m, 
przejście dla pieszych wraz z oświetleniem solarnym, ulokowane naprzeciwko budynku szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa 
dzieci i innych użytkowników drogi oraz wykonana została zatoka autobusowa. Wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim: 
3.448.370,43 zł. Dofinansowanie inwestycji na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. 
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Budowa drogi w miejscowości Trzciniec 

     Na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej w Trzcińcu pozyskano środki  
w wysokości 215.000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 
489.565,54 zł. W ramach zadania został wykonany odcinek drogi o długości 616 m., 
szerokości 5 m., z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m. i wjazdami na 
pola uprawne oraz przyległe posesje. 
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Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza 

     Była to inwestycja realizowana przez Powiat Pułtuski od roku 2017 do 2019. Gmina 
partycypowała w kosztach inwestycji w kwocie 500.000,00 zł i podpisała umowę 
o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – 
Lipniki Stare”. Przed przystąpieniem do głównych prac drogowych Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonało w pasie drogowym ulicy Mickiewicza 
magistralę wodociągową. 
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Strefy zieleni i rekreacji  

     Zrealizowano projekt zagospodarowania sześciu terenów zieleni o powierzchni ok. 6 ha tj.: pasaż 
Klenczona, park Narutowicza, bulwary wraz z Aleją Wiktora Gomulickiego i parki osiedlowe 
„Wyszkowska”, „na Skarpie” oraz teren wiejski w miejscowości Grabówiec.  
Inwestycja mogła być wykonana dzięki udziałowi środków zewnętrznych w ramach umowy  
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Działanie 2.5. Poprawa, jakości środowiska miejskiego – typ 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i na 
obszarach funkcjonalnych. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85%.  
Czas realizacji: od lutego do listopada 2019 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.999.914,00 zł. 
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Strefy zieleni i rekreacji cd. (realizacja) 
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Strefy zieleni i rekreacji cd. (realizacja) 
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Ochrona powietrza – zagospodarowanie terenów zieleni 

     W ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 pozyskano 
dofinansowanie w kwocie łącznej 75.000,00 zł. Całkowita kwota realizacji inwestycji 145.718,04 zł.  
Zadaniem objęto zagospodarowanie kilku terenów zieleni, poprzez nasadzenia drzew i krzewów: 
1. skwer przy ulicy Mickiewicza o powierzchni 870 m2, 
2. zieleń przy Zespole Szkół Nr 2; 
3. zieleń osiedlowa przy ulicy Noskowskiego o powierzchni 2746 m2, 
4. skwer przy zbiegu ulic Rynek i Młodzieżowej,  
5. pasaż wzdłuż ulicy Słowackiego przy ogrodzeniu Domu Polonii,  
6. zielone przestrzenie w ciągu pasa drogowego ulicy Jana Pawła II, 
7. dosadzono kilka drzew na placu zabaw przy ulicy Sarbiewskiego i przy ulicy Widok. 
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Dokumentacja projektu: firma GREENEO Architektura Krajobrazu Monika Gąsiorowska 

Wykonawstwo: Centrum Ogrodów Grzegorz Czernik 



Remont hali gimnastycznej wraz z zapleczem  
i boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 (1) 

Remont podłogi sportowej hali w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4  

Zakres prac: dostawa wraz z montażem systemowej podłogi sportowej o powierzchni 743,34 m2. 
Zakupiono maszyny do czyszczenia podłogi sportowej oraz wyposażenie hali sportowej 
(materace ochronne na filary, bramki przenośne treningowe, słupki do siatkówki wraz  
z siatkami). Całkowity koszt realizacji inwestycji: 345.801,83 zł. Inwestycja zrealizowana  
z udziałem środków pochodzących z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu Państwa” w wysokości 80%. 
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Remont hali gimnastycznej wraz z zapleczem  
i boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 (2) 

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 

Zakres prac: 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. Koszt realizacji inwestycji: 894 489,77 zł. Inwestycja 
zrealizowana z udziałem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota dofinansowania  
490 800,00 zł. 
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Remont hali gimnastycznej wraz z zapleczem  
i boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 (3) 

     Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 pokryto nowoczesną nawierzchnią (tzw. ET składającą się  
z mieszaniny żwiru suszonego, granulatu SBR i żywicy poliuretanowej) o powierzchni całkowitej 984,6m2. 
Zapewnia ono komfortowe warunki do uprawiania dyscyplin zespołowych. Wydzielono powierzchnię do 
gry w piłkę ręczną oraz dwa pola do gry w koszykówkę, zainstalowano nowe bramki i tablice do gry w 
koszykówkę. Tym samym udoskonalenie boiska przyczyniło się poprawy bazy sportowej uczniów naszego 
miasta i Gminy. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pochodzących z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej”. Poziom dofinansowania 33% wydatków kwalifikowanych.  
Koszt realizacji projektu – 325.000,00 zł.  
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Budowa sztucznego lodowiska przy PSP Nr 4 (4) 

     Zakres prac budowlanych obejmował przygotowanie placu pod lodowisko – niwelację terenu 
i wylanie płyty żelbetowej wraz z kanałem technologicznym. Zawarto umowę na usługę 
wytworzenia sztucznego lodowiska o wymiarach 20 m x 30 m., w ramach której wykonawca 
dostarczył: agregat chłodniczy, bandy typu płotkowego na ogrodzenie lodowiska, orurowanie 
ziębnicze wraz z napełnieniem glikolem i urządzenie do pielęgnacji tafli lodowiska.  
Łączny koszt robót budowlanych i usług: 362.606,00 zł. 

Łączny koszt wszystkich czterech inwestycji dot. infrastruktury sportowej przy PSP Nr 4 
wyniósł w 2019 roku – 1.927.897,60 zł. 
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Infrastruktura sportowa – boisko przy ulicy Macieja Sarbiewskiego  

     Przy ulicy Macieja Sarbiewskiego powstało nowe boisko sportowe. Projekt dofinansował 
Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019. Boisko stanowi ostatni, brakujący 
element Parku Osiedlowego przy ulicy Macieja Sarbiewskiego, wykonanego w ramach projektu 
„Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, na terenie którego specjalnie pozostawiono rezerwę 
terenu przeznaczoną na realizację tego celu. Zakres prac obejmował budowę boiska 
treningowego wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach 10 x 15 m.,  
o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytem o wysokości 4 m.  

     Kwota zadania 122.548,58 zł. Dofinansowanie - 65.000,00 zł. 
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Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc  
dla dzieci w wieku do lat trzech  

     Utworzono dodatkowych 26 miejsc dla dzieci w Żłobku Miejskim. Na to zadanie przyznano 
dotację celową z budżetu państwa w ramach resortowego Programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2019”. 

     Udzielone wsparcie zostało wykorzystane na adaptację pomieszczeń gospodarczych na 
łazienki i sali konferencyjnej na salę dydaktyczną, modernizację kuchni i pomieszczeń 
sanitarnych, powiększenie istniejącego placu zabaw, zakup mebli, sprzętu AGD, wyposażenia 
sanitarnego i kuchennego oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
i edukacyjnych. Kwota realizacji zadania 715.000,00 zł. Dotacja – 572.000,00 zł. 
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Remont kuchni i korytarza w PSP Nr 4 

     Remont części trzonu kuchennego (w tym zakup pieców konwekcyjno-parowych). Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego 
projektu „Posiłek w domu i szkole” w kwocie 80.000,00 zł z udziałem środków własnych Gminy. 
Koszt całości inwestycji – 115.000,00 zł. 

    Remont części korytarza na I piętrze (tynk – marmolit) i wymiana oświetlenia. Zadanie zostało 
wykonane ze środków własnych szkoły. 
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Przebudowa świetlicy w miejscowości Grabówiec 

     Zrealizowano przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabówiec. Nowa  świetlica  ma 
obecnie 371,91 m² powierzchni. Dla użytkowników przygotowano dwie sale – dla 70 i 40 osób. 
Zaplecze stanowią pomieszczenia kuchenne, sanitariaty oraz garaż. Świetlica posiada własną 
kotłownię na gaz płynny. Od strony drogi został urządzony parking dla pojazdów. Wykonano również 
modernizację małej świetlicy i docieplenie ścian zewnętrznych. Położono tynki cienkowarstwowe 
marmolitowe, opaski wokół budynku i wykonano docieplenie cokołu. Całkowity koszt robót 
budowlanych wyniósł 1.246.727,68 zł i został sfinansowany w całości ze środków własnych Gminy. 
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Remont wieży ratuszowej 

      Przeprowadzono roboty remontowo-budowlane polegające na renowacji i konserwacji 
zewnętrznych ścian, naprawie stolarki okiennej oraz zadaszenia, narożników i parapetów wieży 
ratuszowej. Koszt realizacji zadania wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim 572.880,53 zł, 
w tym dotacja 485.693,54 zł ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. (W prawym dolnym rogu – stan narożnika wieży przed remontem). 
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Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 

     Zrealizowano przebudowę Przedszkola Miejskiego Nr 5. W ramach zadania przeprowadzono 
całkowitą modernizację dwóch łazienek. Wyremontowane zostały: kuchnia, pomieszczenia biurowe  
i sale dydaktyczne na parterze. Modernizacji poddano korytarz wraz z szatnią oraz klatki schodowe. 
Wykonano układ klap oddymiających, będących istotną częścią składową systemu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. Zakres prac obejmował również roboty związane z wymianą więźby i pokrycia 
dachowego. W pomieszczeniach po byłym mieszkaniu funkcyjnym znajdują się obecnie pokoje biurowe 
– gabinet dyrektora, sekretariat i archiwum, a w miejsce dawnych pomieszczeń administracyjno-
biurowych powstała duża sala sensoryczna. Na rok 2020 planowana jest kontynuacja przebudowy.  
Koszt zadania zrealizowanego w 2019 r. – 1.089.392,76 zł. 
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Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 

      Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Konopnickiej 7 do aktualnych wymogów 
przeciwpożarowych. Koszt realizacji zadania wraz z niezbędnym remontem budynku 156.000,00 zł. 
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Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie 

     Pod koniec roku 2019 i na początku 2020 przeprowadzono remont dachu 
zniszczonego przez wichurę na budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie (termin 
zakończenia prac 15.01.2020 r.). Koszt realizacji zadania 195.570,00 zł. 
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Aktywizacja sołectw 

     W ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 pozyskano 
dofinansowanie w kwocie łącznej 48.005,35 zł.  
Dofinansowanie umożliwiło realizację pięciu zadań: 
1. Wykonanie zadaszenia budynku socjalno-magazynowego we wsi Kleszewo; 
2. Zagospodarowanie terenu wiejskiego we wsi Lipniki Nowe; 
3. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipniki Stare; 
4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Moszyn poprzez budowę   wiaty grillowej wraz  
    z wyposażeniem w stół, ławki, paleniska z grillem ogniskowym oraz zazielenienie terenu; 
5. Rekultywacja terenu przy stawie i remizie wiejskiej w Trzcińcu.  
     Koszt realizacji wszystkich zadań 97.710,70 zł. 
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Zabezpieczenie budynku koszarowego przy ul. Tysiąclecia 

      Przeprowadzono demontaż pozostałości pokrycia dachowego budynku wraz  
z obróbkami blacharskimi i zamknięto otwory okienno-drzwiowe w celu zabezpieczenia 
gmachu przed dalszą degradacją i dewastacją. Usunięto samosiejki w okolicach obiektu. 
Koszt inwestycji 36.900,00 zł. 
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Montaż ławek solarnych 

      W mieście przybyły trzy ławki solarne z funkcją ładowania urządzeń przenośnych poprzez 
USB oraz indukcją QI. Jedna ławka umożliwia jednoczesne ładowanie czterech urządzeń 
przenośnych. Na ławkach znajdują się tabliczki z informacją o urządzeniu dla osób 
niedowidzących i niewidomych w języku Braille’a. Ławki znajdują się na terenie „Wyspy”  
przy fontannie i na Placu Piłsudskiego. 

     Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”  
w ramach zadań inwestycyjnych „Dobra kultury Pułtuska – poprawa dostępności do zasobów 
kultury w Gminie Pułtusk” oraz „Dobra kultury Pułtuska – wzrost regionalnego potencjału 
turystycznego w Pułtusku”. Koszt realizacji projektu 49.692,00 zł. Poziom dofinansowania 80%. 
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Montaż wiaty przystankowej i ławek w pobliżu stanowiska autobusowego 

     Zakupiono nową wiatę przystankową i zainstalowano ją w pobliżu stanowiska zajezdni 
autobusowej od strony Vendo Parku. Obok zamocowano również trzy dwustronne ławki, 
odzyskane z wyposażenia dawnego dworca PKS.  

Koszt inwestycji 12.362,00 zł. 
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Remont cokołu pomnika Walki i Męczeństwa 

          Odnowiono cokół Pomnika Walki i Męczeństwa przy ulicy Nowy Rynek. Zakres prac 
obejmował wymianę uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących elementów płyt 
granitowych. Koszt zadania: 13.440,00 zł. 
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Modernizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnością przy Urzędzie Miejskim  

      Zmodernizowano podjazd ułatwiający dostęp do urzędu osobom obarczonym 
niepełnosprawnością. W tym celu na podjeździe zastosowano płytę granitową licującą  
z wcześniej wykonaną przebudową ulicy Rynek. Koszt zadania: 34.500,00 zł. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadania inwestycyjne (1) 

     Budowa linii kablowej oświetlenia boiska treningowego wraz z masztami oświetleniowymi 
na terenie stadionu miejskiego, na boiskach bocznych. Koszt  144.250,00 zł. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadania inwestycyjne (2) 

Wymiana złóż filtracyjnych wraz z aparaturą do uzdatniania wody. Koszt 71.597,07 zł. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadania inwestycyjne (3) 

     Modernizacja zjeżdżalni na pływalni. Koszt  12.930,67 zł.  
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zadania inwestycyjne (4) 

     Zakup kosiarki Kubota G23 – II. Koszt  63.345,00 zł. 
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Przystosowanie pomieszczeń socjalnych i garażu sekcji bojowej OSP w Pułtusku 

     Remont obejmował: naprawę dachu – 25.000,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego  
– 575,17 zł, remont garażu, z dotacją z MSWiA – 36.000 zł i 10%-owy udział własny gminy  
– 4.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji – 65.575,17 zł. 
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Motopompa i zestaw do wyważania drzwi dla OSP w Płocochowie 

      Dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy udziale 
środków własnych Gminy, udało się  przeprowadzić generalny remont w nowym garażu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku za kwotę 35.291,00 zł, a ponadto zakupiono sprzęt 
przeciwpożarowy (motopompa i zestaw do wyważania drzwi) pod potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Płocochowie za kwotę 54.860,00 zł. 
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Wymiana drzwi garażowych w OSP w Trzcińcu 

      W związku z realizacją zadania pn. „Wymiana drzwi garażowych w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Trzcińcu” w dniu 23 listopada 2019 r. w strażnicy w Trzcińcu zostały zamontowane 
nowe drzwi, które dzięki swej konstrukcji zapewnią niezawodna pracę i znaczne zmniejszenie 
straty ciepła w garażu. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 31.807,80 zł, z czego 
12.000,00 zł została sfinansowana ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu realizowanego pod nazwą „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019”. Pozostała część 
– 19.807,80 zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy Pułtusk. 
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Inwestycje PEC Sp. z o. o. 

    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w 2019 roku wykonało inwestycje na kwotę 827.173,40 zł. 
Ważniejsze inwestycje: 
 1. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego ul. 17 Sierpnia 58. 
 2. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego TBS ul. Jana Pawła II 18A. 
 3. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego ul. Jana Pawła II 18F. 
 4. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego ul. Podchorążych 6. 
 5. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego ul. Rynek. 
 6. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do Urzędu Miejskiego. 
 7. Przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Horeszki. 
 8. Budowa węzła ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego ul.17 Sierpnia 58. 
 9. Budowa węzła ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego ul. Podchorążych 6. 
10.Modernizacja układu sterowania i regulacji pomp obiegowych oraz obiegu wody sieciowej w ciepłowni. 
11.Budowa budynku gospodarczego na ciepłowni. 
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Wodociągi i kanalizacja 

        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizowało:  
1. Projekt pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” – kontynuacja. Planowany całkowity koszt   
     realizacji 20.631.562,14 zł. Dofinansowanie ze środków UE 10.714.135,32 zł. W tym wykonano m.in..: 
     - Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Śniegockiego” 1974,50 m.b. Wartość inwestycji 2.312.400,00 zł. 
     - Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza, na terenie GS, ul. Wiśniowa i Winogronowa” 1529,64 m.b. Wartość  
        inwestycji 2.515.350,00 zł.  
     - Projekt „Modernizacja i rozbudowa węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”. W trakcie realizacji. Wartość  
        inwestycji 1.349.001,10 zł. 
     - Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wspólna i ul. Rybitew wraz z przepompownią ścieków”.  
        Wartość inwestycji 2.298.870,00 zł. 
2. W ramach inwestycji własnych zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek  nr ewid. 82/3  
     obręb 19, 1/2 obręb 16, 1/2 obręb 18 w ul. Mickiewicza. Wartość inwestycji 981.540,00 zł. 
 
     Dla usprawnienia realizacji zadań zakupiono dmuchawę śrubową typu EBS o wartości 123 615,00 zł i planuje się zakup pojazdu 
specjalistycznego do konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 1.226.310,00 zł. 
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Realizacja projektu pt. „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie 
proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska” 

     Projekt ekologiczno-edukacyjny realizowany od czerwca 2018 roku do grudnia 2019 roku w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Główne działania, które podjęto w ramach projektu to: promocja eco Pułtuska, w tym: wydruk publikacji 
„Ekoturystyka – podróż i wypoczynek w zgodzie z naturą”; wykonanie breloczka-maskotki i strojów 
maskotki PUŁTUŚ; organizacja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej, akcji „Dni Ziemi”, 
olimpiady wiedzy ekologicznej, akcji „Sprzątanie Świata”, spektakli dla dzieci o tematyce ekologicznej; 
zakup pomocy dydaktycznych o tematyce ekologicznej; uruchomienie strony internetowej Eco Pułtusk. 

Projekt był realizowany w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Kwota dofinansowana – 376.261,00 zł; całkowity koszt realizacji projektu – 442.660,00 zł. 
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Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy PSP Nr 3 

     Powstała ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Tadeusza Kościuszki. Środki na dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł zostały przyznane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, co stanowi 82,83% kosztu całkowitego zadania, który wyniósł 
96.586,00 zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu powstała infrastruktura, za pomocą której najmłodsi mieszkańcy miasta 
mogą zdobywać wiedzę na temat środowiska i konieczności jego ochrony. Ścieżka obejmuje różnorodną tematykę, m.in.  
z zakresu: Zoologii: Światowid, Kostki wiedzy, Sprawność, Zegar Przyrody; Ekologii: Koło wiedzy, Labirynt natury typ 5; 
Ornitologii: Puzzle z księgą wiedzy, Światowid, Labirynt Natury typ Zegar, Pamięciówka, Kostki wiedzy, Galeria Budek 
Lęgowych; Dendrologii: Kostki wiedzy, Zegar Przyrody. Inwestycja została dofinansowana z ramach konkursu pn.: „Zadania  
z zakresu edukacji ekologicznej”, którego celem była „Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa 
oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego”. Dobór 
aktywnych gier edukacyjnych z wielu ww. dziedzin nauki przyczynia się do poszerzenia wiedzy nt. środowiska przyrodniczego  
i podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych oraz zachęca do przebywania na świeżym powietrzu, a jednocześnie rozbudza 
chęć podejmowania działań odkrywczo-poznawczych wśród dzieci i młodzieży. 
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Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy ZS Nr 2 

     Powstała ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Środki na dofinansowanie  
w kwocie 80.000,00 zł zostały przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
i stanowiły 87,49% kosztu całkowitego zadania, który wyniósł 91.435,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach 
konkursu pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”, którego celem była „Aktywizacja i podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska  
i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa 
mazowieckiego”. Jest to ścieżka edukacyjna z zakresu: botaniki, ekologii, mikrologii, dzięki czemu stała się możliwa 
profesjonalna realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci. Na ścieżce zamontowano łącznie 13 tablic informacyjno-
edukacyjnych: gry edukacyjne Labirynt Natury – 3 szt., Pamięciówka, Seria Poznawcza – Zgadywanka – 2 szt., Sprawność  – 4 
szt., Światowid – 3 kostki. Dobór aktywnych gier edukacyjnych z wielu ww. dziedzin nauki przyczynia się do poszerzenia wiedzy 
nt. środowiska przyrodniczego i podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych oraz zachęca do przebywania na świeżym 
powietrzu, a jednocześnie rozbudza chęć podejmowania działań odkrywczo-poznawczych wśród dzieci i młodzieży. 
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Projekty edukacyjne realizowane w 2019 roku – łączna wartość projektów 3 310 288,56 zł 
dofinansowanie w kwocie 2 939 183,04 zł 
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Lp. Nazwa projektu Jednostka udzielająca wsparcia Okres 

realizacji 

projektu 

Wartość 

projektu/dofinansowanie 

Zakres  projektu 

1. 

  

  

Moje kompetencje moje 

perspektywy  

Działanie 10.2 RPO WM 

Gmina Pułtusk jest partnerem projektu 2019-2020 - Kurs języka angielskiego , 

Kurs komputerowy dla 

mieszkańców Gminy 

Pułtusk 

2. Przyszłość należy do nas-

rozwój umiejętności 

uczniów ZS nr 2 w Pułtusku 

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych  

w Warszawie 

RPO WM Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1 

  

01.08.2018-

30.06.2020 

Wartość projektu ogółem  

340 499,55 zł. 

Dofinansowanie 307 784,67 zł. 

Zajęcia wyrównawcze           

i rozwijające dla uczniów , 

doposażenie szkoły w 

pomoce dydaktyczne            

i sprzęt TIK , szkolenia 

podnoszące kompetencje 

nauczycieli. 

3.  Akademia kompetencji i 

eksperymentów dla uczniów 

małych szkół w Gminie 

Pułtusk 

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych  

w Warszawie 

RPO WM Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1 

01.08.2018-

30.06.2020 

Wartość projektu ogółem 

344 357,97 zł 

Dofinansowanie 321 444,09 zł 

Zajęcia wyrównawcze           

i rozwijające dla uczniów , 

doposażenie szkoły w 

pomoce dydaktyczne            

i sprzęt TIK , szkolenia 

podnoszące kompetencje 

nauczycieli. 

 

4. Szkoła podstawowa nr 4 w 

Pułtusku – akademią 

zdobywania kompetencji 

  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych  

w Warszawie 

RPO WM Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1 

01.08.2018-

30.06.2020 

Wartość projektu ogółem 

663 431,50 zł 

Dofinansowanie 584 752,90 zł 

Zajęcia wyrównawcze           

i rozwijające dla uczniów , 

doposażenie szkoły w 

pomoce dydaktyczne            

i sprzęt TIK , szkolenia 

podnoszące kompetencje 

nauczycieli. 

 



 
 

Projekty edukacyjne realizowane w 2019 roku – łączna wartość projektów 3 310 288,56 zł 
dofinansowanie w kwocie 2 939 183,04 zł  (cd.) 
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Lp. Nazwa projektu Jednostka udzielająca wsparcia Okres 

realizacji 

projektu 

Wartość 

projektu/dofinansowanie 

Zakres  projektu 

5.  Młodzi ludzie w wielkim 

świecie innowacji- stawiamy 

na wszechstronny rozwój 

uczniów PSP nr 1 w Pułtusku 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych w Warszawie  RPO WM Działanie 10.1 

Poddziałanie 10.1.1 

01.08.2018-

30.06.2020 

Wartość projektu ogółem 

454 679,60 zł 

Dofinansowanie 

421 362,14 zł 

Zajęcia wyrównawcze                   

i rozwijające dla uczniów , 

doposażenie szkoły w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt TIK , 

szkolenia podnoszące 

kompetencje nauczycieli. 

 

6.  Nauka kluczem do sukcesu – 

rozwój kompetencji 

kluczowych PSP nr 3 w 

Pułtusku 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych  

w Warszawie 

RPO WM Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.1 

01.08.2018-

30.06.2020 

Wartość projektu ogółem 

 1 017 579,94 zł 

Dofinansowanie 

908 254,24 zł 

Zajęcia wyrównawcze                  

i rozwijające dla uczniów , 

doposażenie szkoły w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt TIK , 

szkolenia podnoszące 

kompetencje nauczycieli. 

7. Excellent Start to be smart Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych  

w Warszawie 

RPO WM Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.3 

O1.06.2019 -

30.11.2020 

Wartość projektu ogółem 

383 775,00 

zł 

Dofinansowanie 

307 020,00 zł 

Stworzenie dodatkowej grupy 

przedszkolnej, doposażenie sal 

w pomoce dydaktyczne, 

szkolenia dla nauczycieli  

8. 

  

  

  

Erasmus + 

Instytucją wnioskującą była 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 4 z klasami sportowymi im. 

Ireny Szewińskiej w Pułtusku  

Przygoda z teatrem – dramat 

jako innowacyjna metoda 

nauczania  

Narodowa Agencja Programu Erasmus + 01.11.2018-

31.03.2020  

16 550 EURO Innowacyjne metody nauczania 

w szkole, wymiana  zagraniczna 

dzieci i młodzieży.  

9 Program powszechnej nauki 

pływania „Umiem pływać” 

Ministerstwo Sportu i Rekreacji   11.03.2019-

14.06.2019 

Wartość projektu 

34 800,00 zł 

 Dofinansowanie 17 400 zł 

Zajęcia dodatkowe  z nauki 

pływania dla uczniów klas I – IIII 

szkół podstawowych 



W y d a r z e n i a    
k u l t u r a l n e,  s p o ł e c z n e,  

e d u k a c y j n e,  
s p o r t o w e  i  r e k r e a c y j n e 
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Rocznica powodzi w Pułtusku w 1979 r.  
„WIELKA WODA… WSPOMNIENIA PO 40 LATACH” – 4 kwietnia 2019 r. 

Obchody mające na celu upamiętnienie wydarzeń, które miały miejsce w Pułtusku w kwietniu 1979 r. 
W ramach obchodów: 
– wystawa planszowa prezentująca zdjęcia z powodzi,  
– referat „Powódź w Pułtusku w 1979 r.”,  
– impresja filmowa, 
– rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Wielka woda… Wspomnienia po 40 latach”,  
– wydanie informatora o wydarzeniu. 
 
Organizatorzy: 
Gmina Pułtusk, MCKiS w Pułtusku, 
Muzeum Regionalne w Pułtusku,  
PTS-K, 
Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku, 
PBP im. J. Lelewela. 
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     W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Pułtusku odbył się VII 

Mazowiecki Memoriał Szachowy im. Zbigniewa Tyszkiewicza. 

Turniej zgromadził ponad 100 zawodników królewskiej gry. 

Patronat honorowy nad rozgrywkami objął Burmistrz Miasta 

Pułtusk Wojciech Gregorczyk. 
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Święto szachów w PUŁTUSKU 
VII Mazowiecki Memoriał Szachowy    

im. Zbigniewa Tyszkiewicza 
61. Finał Ogólnopolskiego Turnieju  

„O Złotą Wieżę” 

     W dniach 17-22 maja 2019 r. w Pułtusku odbył się 61. 

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego „O Złotą Wieżę”. 

W drużynowych mistrzostwach Polski wzięli udział 

reprezentanci 14 województw. Nasze miasto reprezentował 

MLKS Nadnarwianka Pułtusk 



Ogólnopolski Rajd Rowerowy – 14 kwietnia 2019 r. 

     14 kwietnia 2019 roku odbył się w Pułtusku Ogólnopolski Rajd Rowerowy Grand Prix 
Amatorów na Szosie „Rowerem przez Polskę”. Około 150 uczestników wyruszyło na trasę 
rajdu. Jest to cykl 16 rajdów organizowanych na terenie całego kraju (po jednym w każdym 
województwie), dedykowanych miłośnikom sportowo-rekreacyjnej jazdy w wyjątkowo 
malowniczych okolicznościach przyrody. Tym razem gospodarzem imprezy było miasto 
Pułtusk. 
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Piknik ekologiczny – 28 kwietnia 2019 r. 

W ramach wydarzenia zorganizowano: 
– prezentację działań prośrodowiskowych Gminy, 
– warsztaty i zabawy z nagrodami, 
– ognisko,   
– rozstrzygnięto konkurs plastycznego w ramach projektu „Przyjaciele natury w Pułtusku”, 
– wystawę plenerową „włoskie pranie” pt. „Pułtusk…naturalnie”, prezentującą walory przyrodnicze 
gminy Pułtusk, 
- kiermasz, 
- występy muzyczne. 
Organizator: 
Gmina Pułtusk 
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Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 3 czerwca 2019 r. 

Festiwal organizowany w Pułtusku od 2015 r. Cieszy się dużym zainteresowaniem orkiestr z okolicznych 
miast, m.in.: Ciechanowa, Chorzel, Gruduska, Makowa Mazowieckiego, Mławy, Przasnysza oraz 
miłośników prezentowanej przez orkiestry muzyki. 

 

Organizatorzy: 

Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP  w Pułtusku,  

MCKiS w Pułtusku, Gmina Pułtusk, 

Dom Polonii w Pułtusku. 
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III Ogólnopolski Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona  
i innych polskich wykonawców „W sześciu strunach zaklęta muzyka”  

7 czerwca 2019 r. 

     W Amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona Domu Polonii w Pułtusku odbył się konkurs pt. „W sześciu 
strunach zaklęta muzyka”.  W ramach konkursu swoje umiejętności wokalne zaprezentowały dzieci i 
młodzież z całej Polski oraz zwycięzcy poprzednich edycji. Gwiazdami były zespoły: Trzy Korony oraz IZZY 
Rockers.  
Organizatorzy: 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, 
Burmistrz Miasta Pułtusk, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” Dom Polonii w Pułtusku.  
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Spektakl teatralny „O wolną i niepodległą Polskę” – 12 czerwca 2019 r.   

 

Spektakl teatralny „O wolną i niepodległą Polskę” zrealizowano w 70. rocznicę procesów 
pokazowych pułtuskiej młodzieży zaangażowanej w działalność antykomunistyczną. 

Scenariusz do spektaklu na podstawie źródeł archiwalnych napisał Grzegorz Milczarczyk, 
który również był reżyserem widowiska. W role młodych bohaterów wcielili się uczniowie 
pułtuskich szkół: ZSZ im. Jana Ruszkowskiego, LO im. Piotra Skargi, Publicznego Gimnazjum 
nr 3, Zespołu Szkół nr 2 oraz pułtuscy aktorzy-amatorzy. 
 
 
Organizatorzy: 
Samorząd Gminy Pułtusk, 
Muzeum Regionalne w Pułtusku, 
Miejskie Centrum Kultury i Sztuki  
w Pułtusku, Instytut Pamięci  
Narodowej Oddział w Warszawie.   
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XVII Wielki Jarmark Średniowieczny – 22 czerwca 2019 r. 

     Wielki Jarmark Średniowieczny odbywa się cyklicznie w pierwszą sobotę po Bożym Ciele. 
Jest okazją do zapoznania się ze średniowiecznym rzemiosłem i rękodziełem m.in.: 
garncarstwem, tkactwem, kaletnictwem, szewstwem czy drukarstwem.  
 
Organizatorzy: 
Muzeum Regionalne w Pułtusku,  
Stowarzyszenie Starożytników, 
Chorągiew Husarska Pułtuskiego Grodu, 
Dom Polonii w Pułtusku. 

66 



Rozśpiewana Zatoka – 22 czerwca 2019 r. 

22 czerwca 2019 roku po raz kolejny została zorganizowana wyśmienita impreza                       
pn. „Rozśpiewana Zatoka”. Były szanty, wspólne zabawy i piosenki żeglarskie. 
 
Organizatorzy: Pułtuski Klub Wodniaków, Gmina Pułtusk, MCKiS w Pułtusku.  
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Otwarcie plaży miejskiej – 22 czerwca 2019 r. 

Plaża miejska z każdym kolejnym rokiem jest coraz bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców 
Pułtuska, jak i dla osób wypoczywających w naszym mieście. W roku 2019 r. otwarcie plaży zostało 
połączone z koncertem muzycznym oraz z cieszącym się ogromnym zainteresowaniem Świętem 
Kolorów. 

Organizator – Samorząd Gminy Pułtusk,  MOSiR w Pułtusku.  
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Wianki – 23 czerwca 2019 r. 

Od wielu lat, w wigilię imienin świętego Jana Chrzciciela, organizowane są w Pułtusku, nad 
brzegiem Narwi – Wianki – impreza związana z tradycją Nocy Świętojańskiej. W ramach 
wydarzenia odbyły się m.in.: obrzęd błogosławieństwa wody, konkurs na najpiękniejszy  
wianek, puszczanie wianków po Narwi, parady łodzi, koncerty, imprezy rekreacyjno-
sportowe i konkursy. 
 
Organizatorzy: 
MCKiS w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk.  

69 



Klasyki nad Narwią. Festiwal Zabytkowej Motoryzacji w Pułtusku 
 27 lipca 2019 r. 

W ramach wydarzenia odbył się:  

zlot aut na pułtuskim rynku,  

konkurs elegancji, próby sprawności  

i koncert.  

 
Organizatorzy:  

Burmistrz Miasta Pułtusk,  

Klasyki i Plastiki. 
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Święto Plonów Gminy Pułtusk w Przemiarowie – 25 sierpnia 2019 r. 

 
W ramach wydarzenia odbyły się: korowód z „Darami ziemi”, msza święta polowa, Turniej 
Sołectw, Indywidualne Mistrzostwa w wyciskaniu odważnika, występ Artystycznego Zespołu 
Estradowego, koncerty Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtusku oraz gwiazd 
wieczoru: Daj To Głośniej, Cristo Dance, Nastja, Power Boy. 
 
 
Organizatorzy:  
Burmistrz  
Miasta Pułtusk,  
Sołtys wsi  
Przemiarowo,  
MCKiS w Pułtusku,  
MOSiR w Pułtusku. 
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Piknik militarny – 7 września 2019 r. 

W 2019 r. przypadały: 80.rocznica wybuchu II wojny światowej, 80. rocznica utworzenia 
Podziemnego Państwa Polskiego, 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę, 80. rocznica 
deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska.  
W ramach obchodów „Pułtuskiego Września 1939-2019” zorganizowano m. in.: piknik 
militarny, w ramach którego odbyły się pokazy walk, musztry, służb ratowniczych, rajd 
rowerowy szlakiem miejsc pamięci, parada motocykli, wystawa sprzętu wojskowego, pokazy 
tresury psów służbowych. 
Organizatorzy: 
Samorząd Powiatu Pułtuskiego,  
Samorząd Gminy Pułtusk.  
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XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza – 19-22 września 2019 r. 

 
W ramach wydarzenia: 
 
 wyścig po historię, 
 koncerty pułtuskich szkół muzycznych, Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP, 

Artystycznego Zespołu Estradowego MCKiS oraz gwiazd – zespołów Happysad, Gang 
Marcela,  

 Msza Święta, 
 uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku,  
 promocja książki Włodzimierza Gąsiewskiego „Sceny filmowe i życiowe, czyli dzieciństwo  

na gapę w kinie Narew”, 
 spektakl teatralny „Oświadczyny. Niedźwiedź”, 
 imprezy sportowe (turniej tenisa ziemnego, przeciąganie liny, biegi, zawody wędkarskie,  

regaty kajakowe), 
 zlot foodtrucków,  
 prezentacja pułtuskich zakładów pracy i miast partnerskich, 
 barwy korowód. 
 
Organizatorzy: Rada Miejska w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk, Akcja Katolicka przy 
Parafii św. Mateusza w Pułtusku. 
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XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza – 19-22 września 2019 r.  
Zasłużeni dla Miasta Pułtuska 

 
21 września 2019 r., w ramach obchodów XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza, podczas uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej, zostały przyznane medale „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”, które są nadawane od 2004 r., 
w drodze uchwały Rady Miejskiej osobom, organizacjom lub instytucjom za znaczące osiągnięcia na rzecz 
Miasta Pułtuska i jego mieszkańców. Medale otrzymali mieszkający w Pułtusku: znany artysta malarz, 
pejzażysta grodu nad Narwią – Georgij Asłanjan (w jego imieniu medal odebrał syn), wieloletni nadleśniczy 
Nadleśnictwa Pułtusk i pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku po reformie samorządowej  
w 1990 r. – Zygmunt Pawłowski, fotografik-dokumentalista powojennych dziejów Pułtuska – Edward 
Sieńkowski oraz sławny historyk, autor monografii „Pułtusk i Ziemia Pułtuska w epoce walk  
o niepodległość” – profesor Janusz Szczepański. 
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XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza – 19-22 września 2019 r. 

– relacja fotograficzna  
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XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza – 19-22 września 2019 r. 

- relacja fotograficzna 
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XXII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza – 19-22 września 2019 r.  

Goście z Miast Partnerskich 

Podczas XXII Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza gościliśmy delegacje z miast 
partnerskich: niemieckiego Ganderkesee, słowackiej Senicy, węgierskiego Szerencs    
i czeskiego Benátky nad Jizerou. Zapoczątkowaliśmy tradycję poznawania, podczas 
święta naszego miasta, jednego z miast partnerskich, którym w 2019 r. było 
Ganderkesee. 
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Spotkajmy się pod Jarzębiną- rodzinne wydarzenie plenerowe 
29 września 2019 r. 

W ramach wydarzenia wystąpiły: Młodzieżowy Klub Sportów Walk KAN w Pułtusku, KS SEMIRAMIDA, Artystyczny 

Zespół Estradowy, Teatr Trójkąt ze spektaklem „Za siedmioma wiekami”, Oliwia Iwanowska i Maciej Komorowski. Wiele 

atrakcji dla rodzin zapewnili: Akademia Mali Odkrywcy, Klubokawiarnia Dzieciuchowo, Bystrzak, Młode Orły 

Nadnarwianki Pułtusk, MOSIR, WOPR, OSP Pułtusk, KPP w Pułtusku. 

Organizatorzy:  

Burmistrz Miasta Pułtusk, MCKiS, Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. 
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
 i spotkanie wigilijne dla mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego  

13-15 grudnia 2019 r. 
 
W ramach Jarmarku odbyły się m. in.: 
kiermasz, koncerty kolęd, teatr ognia, rzeźba lodowa,  
przedstawienie teatralne dla dzieci,  
choinka życzeń, animacje dla dzieci, sanie św. Mikołaja,  
turniej kulinarny kół gospodyń wiejskich :  
„Barszczyk  musi być”, przejażdżki  świąteczną ciuchcią,  
rozstrzygnięcia świątecznych konkursów. 
 
Organizator Jarmarku:  
Samorząd Gminy Pułtusk 
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Tradycje teatralne Pułtuska  

     W 2019 roku Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku realizowało projekt 
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Tradycje 
teatralne Pułtuska V”, w ramach którego odbywały się: warsztaty, wystawy oraz konkursy 
teatrów amatorskich. 
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Wydarzenia kulturalne Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela 

1. XIV edycja Konkursu Poezji i Piosenki Francuskiej Art poetique, o zasięgu ponadregionalnym, cieszącym się od lat  
     ogromnym  zainteresowaniem, jako ciekawa forma popularyzowania literatury i języka francuskiego oraz  
     prezentacja uzdolnionej młodzieży.  
2. Promocja książki pt. „TOPR. Żeby inni mogli przeżyć”. Gościem była autorka książki Beata Sabała-Zielińska oraz  
     ratownicy TOPR. 
3. Spotkanie autorskie z artystą kabaretowym, aktorem, Piotrem Gąsowskim, promujące jego książkę pt. „Co mi w życiu  
     nie wyszło”. 
4.  Spotkanie autorskie z Marzeną Rogalską, popularną dziennikarką, prezenterką telewizyjną, autorką powieści. 
5. Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W ramach Pikniku Militarnego odbyło się uroczyste  
     podsumowanie konkursu Nigdy więcej wojny, prezentacja wystawy Pułtuska podróż w czasie i przestrzeni oraz  
     Narodowe Czytanie. 
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Wystawa na budynku starego szpitala  

30 kwietnia 2019 r. na budynku starego szpitala została zamontowana ekspozycja, która zachwyciła 
mieszkańców Pułtuska. Pozytywnym komentarzom nie ma końca. 
      „Spacerkiem po Pułtusku” to wystawa prezentująca zabytki Pułtuska i jego ciekawe zakątki. 
Widzimy dwa ujęcia tego samego miejsca z pierwszych 40 lat XX wieku oraz współcześnie. Celem 
wystawy jest pokazanie zmian jakie zaszły w architekturze Pułtuska. 
     Wystawa została przygotowana przez Urząd Miejski, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki oraz 
Muzeum Regionalne. Pojawiła się na fasadzie budynku starego szpitala dzięki uprzejmości pana 
Andrzeja Grabowskiego i firmy AGRAPLAST.  
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Wsparcie sportu przez Samorząd Gminy Pułtusk w roku 2019 

     Sport i kultura fizyczna są dla władz Gminy Pułtusk bardzo ważnymi działami. Samorząd przykłada dużą wagę do 
rozbudowy i poprawy infrastruktury sportowej. Równie ważne jak infrastruktura jest wypełnienie obiektów działalnością 
sportową, czyli szkoleniem dzieci i młodzieży, organizacją zawodów i imprez sportowych. W 2019 roku Samorząd Gminy 
wsparł przez dofinansowanie organizację wielu imprez sportowych (kwota około 40 000 zł). Gmina zawarła umowy na 
szkolenie dzieci i młodzieży (m.in. na zajęcia w podnoszeniu ciężarów, zajęcia szachowe – w kwocie około 32 000 zł). 
Finansuje także wyjazdy na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie reprezentantów pułtuskich klubów (około 17 000 zł). 
     Kluby sportowe i najbardziej uzdolnieni sportowcy reprezentują gminę na zawodach o szczególnej randze nie tylko  
w kraju, ale i za granicą. Umowy na promocję gminy Pułtusk w 2019 roku zostały podpisane na kwotę około 90 000 zł.  
     Na trzech boiskach w tym dwóch treningowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trenowało 18 drużyn piłkarskich  
– około 300 zawodników i zawodniczek.    Na płycie głównej odbywały się ligowe rozgrywki piłkarskie w rundzie wiosna-
jesień, w których uczestniczyły pułtuskie kluby: MLKS „Nadnarwianka” na szczeblu Ligi Okręgowej seniorów, a od rundy 
jesiennej 2019/2020 (po awansie), na szczeblu IV ligi Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk ligi wojewódzkiej i okręgowej 
chłopców w kat.: Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy i  FUKS BRIX Pułtusk – dziewcząt grających w IV 
Mazowieckiej Lidze Kobiet, a od rundy jesiennej 2019/2020 (po awansie) w III lidze. Ogółem rozegrano (wiosna – jesień)  
85 meczów ligowych plus sparingi. Rozgrywano również trzy turnieje ligowe i dwa turnieje finałowe o Mistrzostwo 
COOZPN w roczniku 2011 – Żaków. Drużyna osiągnęła wicemistrzostwo, a drużyna w roczniku 2009 mistrzostwo okręgu. 
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W a ż n e  w y d a r z e n i a, 
k o m u n i k a t y,  
i n f o r m a c j e 
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Aktualizacja bazy podatkowej w latach 2019-2023 

     Referat Podatków i Opłat Lokalnych rozpoczął aktualizację podatkowej bazy danych. W roku 2019 
zweryfikowano zgodność danych figurujących w rejestrach podatkowych w czterech miejscowościach: 
Gnojno, Ponikiew, Pawłówek, Szygówek z danymi w prowadzonych przez Starostwo Powiatowe 
rejestrach (rejestr gruntów, kartoteki budynków). W tym celu przeprowadzano również wizje lokalne.  
W wyniku dokonanych działań wytypowano szereg nieruchomości, które zostaną poddane kontroli 
podatkowej. Obecnie wszczęto z urzędu 55 postępowań w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania 
pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości oraz przekazano 66 podatnikom druki informacji  
o nieruchomościach i obiektach budowlanych celem dokonania aktualizacji. Na kolejne lata 
zaplanowane są dalsze spisy w celu wyeliminowania wszystkich błędów i niezgodności. 
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Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności i uprawnienie do bonifikaty 

     Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, 
otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy 
burmistrz może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych  lub 
spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność gminy  – na podstawie 
uchwały rady gminy.  

     Uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XVIII/168/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków 
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Pułtusk w prawo własności tych gruntów Rada Miejska w Pułtusku wyraziła zgodę na 
udzielenie bonifikaty w wysokości: 99 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie; 90 % - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 80% - w przypadku, gdy 
opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 70% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w czwartym roku po przekształceniu; 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 50 
% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Przy czym ww. bonifikaty nie przysługują: 
osobom, których prawo własności nabyte w drodze następstwa prawnego nie zostało ujawnione w księdze wieczystej i osobom, które 
posiadają zadłużenie wobec Gminy Pułtusk z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości będącej przedmiotem 
przekształcenia.  

     W przypadku, gdy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019 lub następne lata, opłaty te 
podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej. W przypadku gdy wniesione opłaty przewyższają wysokość opłaty 
lub opłaty jednorazowej, Gmina Pułtusk dokonuje z urzędu zwrotu nadpłaty. 

     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które podlegają przekształceniu w prawo 
własności wynoszą ok. 74.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłaty z tytułu przekształcenia wnoszone są 
przez 20 lat w tej samej wysokości co opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, do budżet Gminy Pułtusk przez okres 20 lat miała wpłynąć 
kwota  1.480.000,00 zł.  

     Bonifikata w wysokości 99 % dzięki podjętej uchwale Rady Miejskiej stanowi kwotę  1.465.200,00 zł, zaś do budżetu przewidywany jest 
jednorazowy wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 14.800,00 zł. 
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Projekt obwodnicy Pułtuska 

     W związku z planowaną budową obwodnicy Pułtuska i propozycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad dokonania wskazania jednego z trzech wariantów jej usytuowania (WATIANT 1A, WARIANT 1  
i WARIANT 2), Rada Miejska w Pułtusku w Uchwale Nr V/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. zawnioskowała  
o realizację WARIANTU 2, wyrażając jednocześnie negatywne stanowisko co do dwóch pozostałych wariantów.  
     Dnia 14 czerwca 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała decyzję, w której ostatecznie 
przyjęła WARIANT 1 obwodnicy (zaznaczony kolorem zielonym).  
     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 21 stycznia 2020 r. wydał obwieszczenie, zgodnie  
z którym każdy zainteresowany ma możliwość składania uwag i wniosków (pisemnie, ustnie do protokołu  
lub elektronicznie) do prowadzonego postępowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniach od  
23 stycznia do 21 lutego 2020 r., a organem właściwym do ich rozpatrzenia i wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.  
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Likwidacja gimnazjów 

     W 1999 roku utworzono Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pułtusku, 
Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku,  Publiczne Gimnazjum Nr 1  
w Pułtusku oraz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Przemiarowie. 

     Wygaszenie gimnazjów było stopniowe i rozpoczęło się w 2017 roku, 
kiedy to na mocy przepisów wprowadzających reformę oświaty Zespół 
Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku stał się Publiczną Szkołą 
Podstawową Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej  
w Pułtusku, a na bazie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny 
Potockiej została utworzona Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Uczniowie klas VI szkół podstawowych 

nie rozpoczęli nauki w klasie I gimnazjum lecz kontynuowali naukę  
w klasie VII szkoły podstawowej. W 2019 roku zakończyły działalność 
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Pułtusku i Publiczne 
Gimnazjum w Przemiarowie.  

     W efekcie przeprowadzonej reformy systemu edukacji w gminie 
Pułtusk od 1 września 2019 roku funkcjonują ośmioletnie szkoły 

podstawowe: 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. Św. Jana 
Pawła II w Płocochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mjr. 
Henryka Sucharskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku wraz  

z Przedszkolem Miejskim Nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2  

z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Przemiarowie tworząca wraz z Przedszkolem Wiejskim 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie.  
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Stypendia Burmistrza Miasta Pułtusk 

89 

Lp. Stypendia Burmistrza Miasta Pułtusk za wybitne 

osiągnięcia sportowe 

Kwota Stypendyści 

1. Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe na 

arenie międzynarodowej lub krajowej (okres 

styczeń-grudzień) 

120.000,00 zł 29 sportowców 

Lp. Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy Pułtusk 

Kwota Stypendyści 

1. Stypendia naukowe, sportowe, artystyczne                     

(okres styczeń-czerwiec) 

77.400,00 zł 86 uczniów 

2. Stypendia naukowe, sportowe, artystyczne                     

(okres wrzesień-grudzień)  

61.200,00 zł 85 uczniów 

  Łącznie  138.600,00 zł   



 
 

 

 
 
 
 
 

 

Pułtuska Gala Sportu ’2019 

     Pułtuska Gala Sportu jest imprezą podsumowującą wydarzenia sportowe roku oraz okazją do wręczenia 
stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej lub krajowej. Podczas gali nagradzani 
są również ludzie mocno zaangażowani w działalność sportową na terenie gminy Pułtusk. Pułtuska Rada Sportu – 
organ doradczy Burmistrza Miasta Pułtusk przyznaje nagrody w kategoriach: „Najlepszy wynik sportowy roku”, 
„Odkrycie roku” oraz „Trener roku”. Dodatkowo w 2019 roku Burmistrz Miasta Pułtusk przyznał nagrodę 
specjalną. Statuetki „Trenera roku” otrzymali Andrzej Krawczak i Cezary Rzepnicki. W kategorii „Sportowe 
odkrycie roku” nagrodzono Mateusza Stępniewskiego, a „Najlepszy wynik sportowy” bezkonkurencyjnie 
należał do Pawła Szmei. Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta Pułtusk otrzymała kobieca drużyna FUKS 
PUŁTUSK, za popularyzację kobiecej piłki nożnej w gminie Pułtusk. 
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Nowy blok TBS 

     W 2019 roku został oddany do użytku nowy blok Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego przy ul. Jana Pawła II 19 a. TBS Sp. z o. o. dokonuje zasiedleń. W bloku 
zamieszka 48 rodzin. Koszt całości inwestycji łącznie z zakupem działki – 8.593.849,89 zł. 
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Ruszyła sprzedaż mieszkań komunalnych 

     Rada Miejska w Pułtusku uchwałą Nr XX/187/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. zmienioną uchwałą  

Nr XXII/223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ustaliła zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustaliła bonifikaty przy ich 

sprzedaży. Do sprzedaży zostały przeznaczone lokale mieszkalne w następujących budynkach: 

ul. 17 Sierpnia 14, ul. 3 Maja 16, ul. 3 Maja 7, ul. 3 Maja 9, al. Polonii 1/3, al. Polonii 5, al. Polonii 7,  

al. Wojska Polskiego 13 D, al. Wojska Polskiego 36 C, al. Wojska Polskiego 38 A, al. Wojska Polskiego 38 B, al. Wojska 

Polskiego 38 C, al. Wojska Polskiego 7, al. Wojska Polskiego 13 A, ul. Bartodziejska 48 A, ul. Bartodziejska 48 B,  

ul. Benedyktyńska 5, ul. Kombatantów 1, ul. Kombatantów 10, ul. Kombatantów 3, ul. Kombatantów 5,  

ul. Kombatantów 7, ul. Kotlarska 7, ul. Mickiewicza 24, ul. Mickiewicza 28, ul. Mickiewicza 30, ul. Piotra Skargi 31,  

ul. Piotra Skargi 33, ul. Piotra Skargi 39 A, ul. Podchorążych 2, ul. Rynek 14, ul. Rynek 28, ul. Rynek 33/35 i  ul. Szkolna 

10, ul. Rynek 42/44, ul. Świętojańska 1 i ul. Rynek 18, ul. Świętojańska 10, al. Tysiąclecia 31. 
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Walka ze smogiem 

     Z uwagi na występujący w Pułtusku problem smogu Straż Miejska rozpoczęła działania mające na celu 
wykrywanie i sankcjonowanie przypadków palenia w piecach domowych/gospodarczych substancjami 
niedozwolonymi. Strażnicy wyposażeni w pojemniki do poboru próbek popiołu mają prawo dokonywania 
takich kontroli na terenie miasta i gminy Pułtusk. Badania próbek popiołu prowadzi akredytowane 
laboratorium. Za pomocą wilgotnościomierza sprawdzana jest również prawidłowość parametrów 
spalanego drewna. Osoby które przyczynią się do zatruwania środowiska naturalnego będą pociągane do 
odpowiedzialności. Posypały się już pierwsze 500 złotowe mandaty karne za ww. wykroczenia. 

Straż Miejska apeluje o zgłaszanie podejrzenia spalania substancji niedozwolonych – osobiście (ul. Staszica 
35, I p.) lub telefonicznie pod nr 510 713 731 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku. 
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System pomiaru jakości powietrza 

     W Pułtusku zainstalowano sieć trzech czujników do pomiaru jakości powietrza, która 
pozwala mieszkańcom gminy na rozpoznawanie na bieżąco jego stanu. Dzięki czujnikom 
stało się możliwe zbieranie, przetwarzanie i profesjonalne interpretowanie danych z myślą  
o lokalnej ochronie powietrza i środowiska naturalnego przed smogiem oraz w wymiarze 
całego Mazowsza. Czujniki mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5, PM 10, SO2, 
temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Wirtualna mapa jakości powietrza jest 
dostępna w górnej zakładce na stronie http://pultusk.pl/ – „Oddychaj na Mazowszu”. 
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Usuwanie azbestu 

     W roku 2019 Gmina Pułtusk otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie  
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2019 roku”. 
     W pierwszym naborze koszt realizacji zadania wynosił 41.998,77 zł, z czego dofinansowanie 
stanowiło 20.999,38 zł (50%). Koszt realizacji zadania w drugim naborze wyniósł 49.753,00 zł i był 
w 100% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.  
     W ramach obu naborów usunięto w gminie Pułtusk i przekazano do unieszkodliwienia  
298,27 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 91.751,77 zł. 
     Gmina kontynuuje realizację działań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. Cały czas przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie usunięcia azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk 
(budynki mieszkalne, gospodarcze oraz inne). 
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Opłaty za pojazdy wystawione na sprzedaż 

     Zgodnie z uchwałą Nr XXI/214/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z 13 grudnia 2019 r., 
zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej, od dnia 1 stycznia 2020 r. są 
egzekwowane opłaty za pojazdy wystawione na sprzedaż a zajmujące parkingi, 
pobocza, place itp. obszary na terenie gminy.  Dzienna stawka od sprzedaży pojazdów 
samochodowych, motocykli i przyczepek samochodowych wynosi 50,00 zł.  

Opłaty egzekwuje Straż Miejska. 
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Powierzenie realizacji zadań publicznych i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym 
(łączna kwota 190.000,00 zł) 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. (łącznie 80.000,00 zł) 
  

1. Klub Sportowy „Semiramida” w kwocie 10.000,00 zł na zadanie „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sportach 
walki”; 

2. Miejski Klub Sportowy „Narew” w kwocie 15.500,00 zł na zadanie „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe 
w podnoszeniu  ciężarów”;  

3. Młodzieżowy Klub Sportowy w kwocie 19.000,00 zł na zadanie „Rozwój lekkiej atletyki poprzez Czwartki lekkoatletyczne, 
zawody i zajęcia sportowe dla uczniów”; 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w kwocie 
9.000,00 zł na zadanie: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców”, 

5. Młodzieżowy Klub Sportów Walki „Kan” Pułtusk w kwocie 7.500,00 zł na zadanie pn.: „Zadanie 7 – Szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe w sportach walki”, 

6. Uczniowski Klub Sportowy „Posejdon” w kwocie 19.000,00  zł na zadanie pn.: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe  
w pływaniu”. 

  

 Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. (łącznie 40.000,00 zł) 
  

1. Pułtuski Klub Wodniaków w kwocie 29.000 zł na zadanie „ Wędrowny obóz żeglarski”’ 
2. Stowarzyszenie „Z Serca” w Pułtusku w kwocie 11.000,00 zł na zadanie „Kolonie Lato ‚Z Serca’ dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Pułtusk”. 
  
Ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r.: (łącznie 30.000,00 zł) 

 

 Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w kwocie 30.000,00  zł na zadanie pt. „Utrzymanie gotowości   
 ratowniczej w gminie Pułtusk rz. Narew w 2019 r.”. 

  
Opieka paliatywno-hospicyjna w 2019 r.: (łącznie 40.000,00 zł) 
          
         Caritas Diecezji Płockiej w kwocie 40.000,00  zł na zadanie pt. „Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczonym  
         chorobą nowotworową i ich rodzinom z terenu gminy Pułtusk w ramach funkcjonowania Hospicjum Stacjonarnego  
         Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku”. 
 



Dofinansowanie działań realizowanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań  
z zakresu zdrowia publicznego – łącznie 94.200,00 zł 

 
Z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na zadanie - Realizacja programów pozalekcyjnych zajęć, których 
integralnym elementem są strategie profilaktyczne – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii: 

● Stowarzyszenie „Razem dla Jedynki” w Pułtusku, ul. M. Konopnickiej 5 – program „Przez zabawę po rozsądek”  
      – dofinansowanie w kwocie 5.700,00 zł. 

 

Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zadania:  

1. Organizacja różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub 
socjoterapeutycznym – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

● Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mateusza w Pułtusku – program „Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z Gminy Pułtusk   
     z elementami integracyjno-profilaktycznymi – dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł. 

● Klub Sportowy „Semiramida” w Pułtusku program „KICKBOXING przeciwko uzależnieniom alkoholowym oraz narkomanii”  
    – dofinansowanie w kwocie 7.500,00 zł. 

●  Rzymskokatolicka  Parafia  Pw.  Miłosierdzia  Bożego  w Pułtusku  –  program  „Organizacja  różnych  form  wypoczynku     
     letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym” – dofinansowanie 10.000,00 zł. 

● „Stowarzyszenie z Serca” w Pułtusku – program „Bądź wolny – żyj bez nałogów” – dofinansowanie 10.000,00 zł. 

● Młodzieżowy Klub Sportów Walki „KAN”- program „Obóz sportowy w Jarosławcu” – dofinansowanie 6.000,00 zł.  

 2. Realizacja programów alternatywnych form spędzania czasu wolnego mieszkańców wsi:  

● Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach Nowych – program „Wspólnie, zdrowo i sportowo – dofinansowanie 5.000,00 zł. 

3. Realizacja zadań wspierających abstynencję, trzeźwienie i zdrowy styl życia osób uzależnionych i ich rodzin:  

● Pułtuskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Świt” program „Nie bójmy się być razem” – dofinansowanie 30.000,00 zł.    

4. Realizacja programów w zakresie przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym:  

●  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Trójeczka” – program opowiedz mi Babciu” – dofinansowanie 10.000,00 zł.  
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Dotacje celowe 
 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
1. Dofinansowanie remontu dzwonnicy – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza w Pułtusku – 70.000,00 zł. 
2. Dofinansowanie remontu elewacji kościoła i wzmocnienie ściany – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana  
     Pawła II w Pułtusku – 40.000,00 zł. 
3. Renowacja zabytkowego nagrobka rodziny Budnych – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki  
     w Pułtusku – 10.000,00 zł. 

Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Dofinansowanie nowej łodzi ratownictwa wodnego – 100.000,00 zł. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pułtusku 
Dofinansowanie prac adaptacyjno-remontowych nowo zakupionego budynku Szkoły – 100.000,00 zł. Plan na 
2020 r. – 200.000,00 zł. 

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku 
Dofinansowanie zakupu nowego samochodu – 30.000,00 zł. 
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Nowe zasady obowiązkowej segregacji odpadów 

     Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy, właściciele nieruchomości, mają 
obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wynika to zarówno z wrześniowej nowelizacji 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak 
też z uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
porządku i czystości na terenie gminy Pułtusk. Segregacja to selektywne zbieranie odpadów 
będące sposobem na odzyskanie surowców przydatnych do recyklingu i polega na 
gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów. 
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Nowe stawki opłat za usuwanie odpadów 

      Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłat za usuwanie odpadów. Nalicza się 
je odpowiednio w zależności do liczby osób przebywających w gospodarstwie domowym:  
w gospodarstwie jedno- i dwuosobowym po 17 zł za osobę, w gospodarstwie trzyosobowym  
15,33 zł za osobę, w gospodarstwie czteroosobowym 14,50 zł za osobę, w gospodarstwie 
pięcioosobowym 13,60 zł za osobę, w gospodarstwie sześcioosobowym 12,75 zł za osobę,  
w gospodarstwie siedmioosobowym 11,93 zł za osobę i w gospodarstwie ośmioosobowym oraz 
większym 11,56 zł za osobę.  

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub następne 
miesiące określa się w drodze decyzji administracyjnej, stosując dwukrotność opłat. 
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Współpraca Straży Miejskiej z wolontariuszami na rzecz adopcji bezpańskich zwierząt 

     Straż Miejska wydzieliła teren pod tzw. przechowalnię bezpańskich czworonogów. Miejsce to 
zostało odpowiednio przygotowane - ogrodzone, zabezpieczone i przystosowane do przyjęcia 
minimum 6 zwierząt. Na wyróżnienie zasługuje bliska współpraca strażników miejskich  
z wolontariuszami z terenu gminy Pułtusk oraz Fundacją dla Zwierząt JUDYTA, mieszczącą się  
w Woli Wodzińskiej. Dzięki zaangażowaniu strażników w 2019 r. do schroniska w Radysach trafiło 
jedynie 8 psów, na 56 odłowionych, a od połowy roku 2019 do schroniska nie trafił już żaden. 
Dzięki rozpowszechnieniu akcji adopcji zwierząt 25 piesków znalazło do nowych opiekunów,  
14 czworonogów wróciło do swoich właścicieli, a pozostałe przebywają w przechowalni. 
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Opłata od posiadania psów 

     Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła w życie Uchwała Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku 
podjęta dnia 30 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Roczna stawka opłaty 
została ustalona w wysokości 50,00 zł od każdego psa, którego posiadaczem jest osoba fizyczna. 
Opłata wnoszona jest bez wezwania do dnia 15 maja każdego roku podatkowego. Są jednak pewne 
wyłączenia z pobierania opłaty. Wszelkich informacji w sprawie opłaty udziela Referat Podatków  
i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku – pokój nr 8 parter, tel. 23 306 72 08. 
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Potrzeby i plany inwestycyjne 
na rok 2020 



Plan budżetu na rok 2020 
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  Plan  

Dochody   142 900 000,00zł 

Wydatki   145 900 000,00 zł 

Wynik     - 3 000 000,00 zł 

  

  Plan wydatków  inwestycyjnych  23 082 704,48zł,  

w tym finansowane :  

- środkami  pozyskanymi  ze źródeł krajowych   1 882 855,00zł 

- środkami unijnymi                                                                                                                                         7 343 424,38zł 

  

Plan wydatków w największych  obszarach działalności  

Oświata i wychowanie     39 783 797,02zł 

Pomoc społeczna     5 239 932,00zł 

Rodzina     37 866 288,10zł 

Transport i łączność      18 711 803,18zł 

Gospodarka komunalna     10 861 014,78zł 

  

        

Przychody, w tym:   9 239 907,24 zł 

 kredyty, obligacje   8 700 000,00 zł 

 wolne środki   369 907,24 zł 

Rozchody   6 239 907,24 zł 



Imprezy planowane na rok 2020 

      

     W 2020 r. planowana jest organizacja cyklicznych imprez miejskich cieszących się 
zainteresowaniem tj.: Gminnych obchodów Dnia Ziemi, Pułtuskiego Festiwalu 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Wielkiego Jarmarku Średniowiecznego, Ogólnopolski 
Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona i innych polskich wykonawców „W sześciu 
strunach zaklęta muzyka”, Wianki, Otwarcie plaży. Holi Święto Kolorów, zlot 
FoodTrucków, Klasyki nad Narwią. Festiwal Zabytkowej Motoryzacji, Święto Plonów 
Gminy Pułtusk, Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza, Kiermasz Bożonarodzeniowy. 
Wigilia dla mieszkańców, Rozśpiewanej zatoki. 

     Odbędą się również wydarzenia związane z obchodami: 80. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej, patrona 2020 roku - świętego Jana Pawła II pt. „Człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca”, 30-lecie samorządu gminnego, 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
jubileuszy 140 – lecia OSP Pułtusk i 120 – lecia Orkiestry OSP Pułtusk.  
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Remont dróg „Starego Miasta” z dofinansowaniem 
z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowanego na lata 2019-2020 

     Na wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie remontu ciągu ulic „Starego Miasta” o długości 1523 m.b. 
wraz z mostem Świętojańskim, Wojewoda Mazowiecki umieścił to zadanie na liście inwestycji z przyznanym dofinansowaniem  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie na 2019 r. wyniosło 2.146.514,00 zł, a na rok 2020 – 3.609.363,00, 
co daje łącznie 5.755.877,00 zł. Koszt całości inwestycji jest planowany na 9.626.150,00 zł. 
Zadanie obejmuje remont następujących ulic:  Nowy Rynek, Panny Marii, Nadwodnej, Świętojańskiej, Placu Teatralnego, Marii 
Konopnickiej, Piotra Skargi, Benedyktyńskiej. Ulice Benedyktyńska, Marii Konopnickiej i Świętojańska zostaną wykonane  
w całości z kostki granitowej, a chodniki z płyty granitowej. W ramach zadania wyremontowany zostanie również most 
Świętojański. Nawierzchnie pozostałych ulic zostaną wykonane z masy bitumicznej, a chodniki z kostki brukowej betonowej.  
W roku 2019 rozpoczęto pierwszy etap ww. prac na ulicach Marii Konopnickiej i Benedyktyńskiej. 
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Przebudowa mostu Świętojańskiego 

     W ramach przewidzianych na lata 2019-2020 remontów dróg „Starego Miasta” rozpoczęła się 
przebudowa znajdującego się w złym stanie technicznym mostu Świętojańskiego. 
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Termomodernizacja budynku przy ulicy 17 Sierpnia 58 

     Pod koniec 2019 roku rozpoczęto prace mające na celu docieplenie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 17 Sierpnia 58. Termin zakończenia robót przewidziano na dzień  
30 maja 2020 r. Całkowity koszt robót budowlanych został obliczony na kwotę 197.777,76 zł  
i zostanie sfinansowany w całości ze środków własnych Gminy. 
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Remont kamienicy przy ul. Rynek 13 

      Planowany jest remont kamienicy przy ul. Rynek 13 i adaptacja budynku do aktualnych 
potrzeb i funkcji użytkowych oraz kulturowych.  
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Budowa przedszkola w Przemiarowie  

      W tym roku rusza budowa nowoczesnego przedszkola w Przemiarowie o powierzchni 
zabudowy 587 m², kubaturze 2780 m³, z nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym  
i zapleczem kuchennym. Liczba pomieszczeń 34. Przewidywany koszt inwestycji – 4.254.935,08 zł. 
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Inwestycje z planowanym dofinansowaniem spoza budżetu gminy 

1.   Remont piwnic pod Ratuszem oraz pod Wzgórzem Abrahama. 

2. Kontynuacja poprawy warunków komunikacji pieszej i rowerowej ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Baltazara,  
      Bartodziejskiej, Granicznej, Sarbiewskiego w ramach programu konkursowego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

3. Podjęcie kolejnych inwestycji w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020:  
      „Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany drewnianej w Olszaku”, „Wymiana pokrycia dachowego na  
      budynku świetlicy wiejskiej w Grominie”, „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Głodowie”, „Modernizacja świetlicy  
      wiejskiej w Białowieży” oraz „Ogrodzenie terenu wiejskiego w Grabówcu”. 

4. Rozpoczęcie prac remontowych budynku koszarowego przy ul. Tysiąclecia przy wsparciu dotacyjnym Mazowieckiego  
      Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gmina Pułtusk planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do dn. 28 lutego 2020 r. 
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Plany cd. 
1. Nowoczesne zagospodarowanie nowych stref zieleni w mieście: amfiteatru przy ul. Baltazara – zielona  
     ściana, Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przystani oraz okolic remontowanych w br. ulic Starego  
     Miasta: Nowy Rynek, Panny Marii, Nadwodnej, Świętojańskiej, Placu Teatralnego, Marii Konopnickiej,  
     Piotra Skargi i Benedyktyńskiej. 
2.  Budowa drogi Przemiarowo – Głodowo o długości 2.074 m. z dofinansowaniem w ramach programu PROW  
     Mazowsze. 
3. Wykonanie kolejnych projektów ulic: Krajewskiego, Sienkiewicza, Wygon II, Sukiennicza-Wyszkowska  
     i Gnojno. 
4. Realizacja projektu redukcji emisji zanieczyszczeń: wykonanie 100 urządzeń grzewczych (po wyczerpaniu  
     limitu uruchomimy listę rezerwową) i termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 A. 
5. Ciąg dalszy remontów Przedszkoli Nr 5 i Nr 4 – w tym plac zabaw przy ulicy Marii Konopnickiej 7. 
6. Rozbudowa nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W planach jest realizacja zadań pn.  
     „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Białowiejska i ul. Zielona Dróżka wraz przepompownią ścieków” i „Budowa  
     sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wróblem”.  
7. Rozbudowa monitoringu miejskiego. 
8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
9. Działania na rzecz rozwoju Systemu Informacji Miejskiej. 

     Celem władz miasta Pułtuska jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy i sąsiednich przestrzeni,  
w tym: Rynku, piwnic wieży Ratuszowej i Wzgórza Abrahama, Zamku, Bazyliki i innych zabytkowych budowli 
sakralnych oraz uliczek Starego Miasta. W tym celu niezbędna będzie adaptacja tych przestrzeni do nowych 
funkcji kulturowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Będziemy prowadzili wielowymiarową promocję 
turystyczną i kulturalną. Zamierzamy uruchomić interaktywne centrum nauki i rozrywki. Mamy również  
w planach zagospodarowanie nabrzeża Narwi i udrożnienie szlaku żeglownego zwanego „Szlakiem Batorego”.  
     Urząd będzie prowadził bieżącą aktualizację informacji o terenach inwestycyjnych przydatnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
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D y s k u s j a 
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Dziękuję za udział w spotkaniu 

Prezentacja zostanie udostępniona  
w wersji PDF na stronie http://pultusk.pl/ 

Prezentację opracował: Andrzej Kwiatkowski 


