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I. WSTĘP 

 
 

Szanowni Państwo,  

 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 28aa ustawy  
o samorządzie gminnym  przedstawiam stanowiący 
podsumowanie działalności w roku ubiegłym - „Raport o stanie 
Gminy Pułtusk za rok 2020”. 

W 2020 roku pandemia COVID-19 zdeterminowała kierunki 
działań samorządu gminnego. Dostosowania do nowej 
rzeczywistości wymagała prawie każda z dziedzin działalności. 
Mieszkańcy naszej gminy zapewne najbardziej odczuwali 
zmiany poprzez zorganizowanie w trybie zdalnym - nauki  
w szkołach, pracy urzędów, instytucji, obrad organów 
stanowiących, częściowe przeniesienie działalności instytucji 

kultury do Internetu. Musieliśmy zmienić wiele naszych planów m.in. tych dotyczących 
organizacji miejskich imprez, ale przede wszystkim podjąć działania mające na celu 
powstrzymanie rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej choroby.  

Ten trudny okres wymagał sprawnego dostosowania się do niestandardowego 
funkcjonowania, kreatywności oraz jeszcze większej mobilizacji i zaangażowania  w pracę. 
Oceniam, że Samorządowi Gminy Pułtusk udało się wyjść z tej próby z  tarczą. Potwierdzeniem 
tych słów jest realizacja budżetu gminy, w tym dochodów, które w stosunku do planu wykonano 
na poziomie ok. 96%.  

Działaliśmy skutecznie – prawidłowo funkcjonowały gminne jednostki organizacyjne, 
pozyskiwaliśmy dodatkowe środki finansowe, podejmowaliśmy nowatorskie zadania, 
zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje, wspieraliśmy przedsiębiorców. Pomimo trudności, 
niezależnych od nas,  kontynuowaliśmy działania mające na celu poprawę estetyki, a tym samym 
wzrost walorów i atrakcyjności naszej Gminy.  Dopełnieniem przedstawionej informacji są dwa 

filmy podsumowujące działania samorządu Gminy Pułtusk w 2020 r., prezentowane w serwisie 
internetowym YouTube na kanale Gmina Pułtusk. 

Zachęcam mieszkańców gminy Pułtusk do lektury raportu i do czynnego udziału  
w debacie. Stan gminy to nie tylko efekt pracy burmistrza, ale również rezultat aktywności 
i zaangażowania radnych Rady Miejskiej, sołtysów, pracowników urzędu, jednostek 
organizacyjnych, instytucji kultury i spółek, jak też wielu stowarzyszeń i organizacji pożytku 
publicznego oraz mieszkańców naszej gminy, za co chciałbym wszystkim serdecznie 
podziękować. 
 

Burmistrz Miasta Pułtusk 

    Wojciech Gregorczyk 
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II. ZARZĄDZANIE GMINĄ 
 

 
 

W 2020 r. Gminą Pułtusk zarządzali: 
 
Burmistrz Miasta Pułtusk  

Wojciech Gregorczyk 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk  

Do 18 marca 2020 r. tę  funkcję pełnił Tomasz Sobiecki. Natomiast od 19 marca 2020 r. Zastępcą 

Burmistrza Miasta Pułtusk jest Mateusz Miłoszewski. 

 

Sekretarz Miasta Pułtusk  

Patrycja Kazimierczak 

 

Skarbnik Miasta Pułtusk  

Teresa Turek  

 

 RADA MIEJSKA W PUŁTUSKU 

 
W 2020 r. Rada Miejska w Pułtusku obradowała w niezmienionym od początku kadencji 

składzie, podczas 14 sesji (w tym: na 9 sesjach zwyczajnych i na 5 sesjach nadzwyczajnych).  

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego a następnie epidemią COVID-19,  

2 posiedzenia sesji odbyły się poza Urzędem Miejskim w Sali Maneż Domu Polonii  

w Pułtusku, a 5 sesji Rady Miejskiej odbyło się w trybie zdalnego obradowania  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. 

  

Obrady stałych komisji Rady Miejskiej w Pułtusku w VIII kadencji w 2020 r.: 

 Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenia, w tym 2 wspólne. 

 Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa - 11 posiedzeń, w tym 8 wspólnych. 

 Komisja Polityki Regionalnej - 12 posiedzeń, w tym 8 wspólnych. 

 Komisja Polityki Społecznej  - 11 posiedzeń, w tym 8 wspólnych. 

 Komisja Budżetu i Finansów - 10 posiedzeń, w tym 8 wspólnych. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 3 posiedzenia. 
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 JEDNOSTKI POMOCNICZE 
 
W gminie Pułtusk funkcjonowały w niezmienionej  liczbie 23 sołectwa, a  poza jednym 

sołectwem również w niezmienionym od 2019 r. składzie osobowym. W związku ze śmiercią 

Sołtysa wsi Gromin – Ryszarda Tomczaka oraz brakiem możliwości, ze względu na trwającą 

epidemię - zorganizowania zebrania wyborczego – od 2 października 2020 r. do chwili obecnej 

nie ma osoby pełniącej tę funkcję.   

 

 KORESPONDENCJA WPŁYWAJĄCA  

DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU 
 
Do Urzędu Miejskiego w Pułtusku w 2020 r. wpłynęło – 28 489 pism (liczba korespondencji 

utrzymująca się na poziomie 2019 r.  - wówczas 28 786 pism.) 

 

W okresie 1.01 – 31.12.2020 r. w ramach przyjęć interesantów Burmistrz Miasta Pułtusk oraz 

Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk przyjęli w formie kontaktu bezpośredniego i telefonicznego 

łącznie 472 osoby  (w 2019 r – 598 osób). 

 

 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK 
 

Burmistrz Miasta wydaje dwa rodzaje zarządzeń:  

- zarządzenia organu - działając jako organ wykonawczy gminy (podejmowane są w danej 

kadencji i dotyczą funkcjonowania Gminy Pułtusk, spraw jej mieszkańców oraz jednostek 

organizacyjnych gminy); 

- zarządzenia wewnętrzne – działając jako kierownik urzędu (podejmowane w danym roku 

kalendarzowym i dotyczą głównie spraw kierowania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego  

w Pułtusku i jego pracowników).  

 

W 2020 r. Burmistrz Miasta Pułtusk wydał łącznie 148 zarządzeń działając jako organ gminy  

(w 2019 r. – 98), z których 11 zarządzeń przygotowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pułtusku oraz działająca przy MOPS – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, natomiast 137 zarządzeń zostało sporządzonych przez pracowników Urzędu 

Miejskiego w Pułtusku.  
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Burmistrz Miasta Pułtusk w 2020 r. wydał – 75 zarządzeń wewnętrznych (w 2019 r. – 84), które 

zostały sporządzone przez następujące wydziały, referaty i zespoły Urzędu Miejskiego  

w Pułtusku (kolorem czerwonym oznaczono – dane dotyczące 2020 r., kolorem niebieskim – 

dane dotyczące 2019 r.): 
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 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU 
 
 

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pułtusku obowiązujący w dniu 31.12.2020 r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk 
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Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Pułtusku 
 
FN  - Wydział Budżetu i Finansów 
FN-B - Referat Budżetu  

  FN-POL - Referat Podatków i Opłat Lokalnych  
ORN - Wydział Organizacji i Nadzoru  
ORN-SAZ - Samodzielne Stanowisko do spraw Archiwum Zakładowego 
SO  - Wydział Spraw Obywatelskich 
SO-USC - Urząd Stanu Cywilnego 
GGA - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury 
ZK - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży    

Miejskiej 
  ZK-KSM - Komenda Straży Miejskiej 

ZK-ZKW - Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych 
IRPŚP - Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 
KRŚ - Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
KRŚ-SM - Samodzielne Stanowisko do spraw Mieszkaniowych 
IPŚP - Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 
EP  - Wydział Edukacji i Promocji 
ZEKiS - Zespół Edukacji, Kultury i Sportu 
ZTP - Zespół Turystyki i Promocji 
BR  - Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej 
ZZP - Zespół Zamówień Publicznych 
ZKU - Zespół Kadr Urzędu 
ZIU - Zespół Informatyków Urzędu 
ZRP - Zespół Radców Prawnych  
OIN - Zespół Ochrony Informacji Niejawnych 
SAW - Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 
BHP         - Samodzielne Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
SNS  - Samodzielne Stanowisko do spraw Nadzoru nad Spółkami 
KZ  - Pełnomocnik do spraw Kontroli Zarządczej 
IOD - Inspektor Ochrony Danych 
MDR - Pełnomocnik do spraw schematów podatkowych 
KD  - Koordynator do spraw dostępności 
 
Inne jednostki organizacyjne Gminy Pułtusk 

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

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

Szewińskiej w Pułtusku 
PSP w Płocochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła 

II w Płocochowie 
ZSP w  Przemiarowie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie 
PM 4 - Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 
PM 5 - Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku 
Żłobek Miejski - Żłobek Miejski w Pułtusku 
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W Urzędzie Miejskim w Pułtusku w 2020 r. obowiązywała struktura organizacyjna określona  

na podstawie: 

- zarządzenia nr 15/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku z późniejszymi zmianami, 

- zarządzenia nr 250/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 października 2020 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku. 

 

W trakcie 2020 r. struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pułtusku kilkukrotnie ulegała 

zmianie w tym: 

- utworzono stanowisko Pełnomocnika do spraw schematów podatkowych (podst. zarządzenie  

nr 123/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.), 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej przeszedł pod 

bezpośredni nadzór Burmistrza Miasta Pułtusk (podst. zarządzenie nr 162/2020 z dnia  

6 kwietnia 2020 r.), 

- szkoły, przedszkola i żłobek przeszły pod bezpośredni nadzór Zastępcy Burmistrza Miasta 

Pułtusk (podst. zarządzenie nr 162/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.), 

- utworzono stanowisko Koordynatora do spraw dostępności (podst. zarządzenie nr 250/2020  

z dnia 30 października 2020 r.), 

- zlikwidowano Zespół Jednostkę Realizującą Projekt Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku (podst. 

zarządzenie nr 250/2020 z dnia 30 października 2020 r.). 
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Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku przedstawiało się następująco: 
 

Nazwa komórki Stan na 
31.12.2019 r. 

w etatach 

Stan na 
31.12.2020 r. 

w etatach 
Burmistrz Miasta Pułtusk 1 1 

Zastępca Burmistrza Miasta 1 1 

Sekretarz Miasta 1 1 

Skarbnik Miasta 1 1 

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

17 15 

Wydział Organizacji i Nadzoru wraz 
Samodzielnym Stanowiskiem do spraw 
Archiwum Zakładowego 

15 14 

Wydział Spraw Obywatelskich, w tym: 
- Urząd Stanu Cywilnego 

6 6 

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury 7 6,5 

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

7 8 

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

21,5 21,8 

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

9,8 10,8 

Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej 2 2 

Zespół Zamówień Publicznych 1 2 

Zespół Kadr Urzędu 2 2 

Zespół Informatyków Urzędu 1,5 1,5 

Zespół Radców Prawnych 1,5 1,5 

Zespół Jednostka Realizująca Projekt Strefy 
zieleni i rekreacji w Pułtusku 

1 - 

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu 
Wewnętrznego 

0,5 0,5 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP 0,2 0,2 

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad 
Spółkami 

0,5 0,5 

Inspektor Ochrony Danych 0,5 0,5 

Zatrudnienie w ramach umów z PUP 1 1 

ŁĄCZNIE: 99 97,8 
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 KONTROLA ZARZĄDCZA W GMINIE PUŁTUSK 
 
Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań 

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

kontroli zarządczej w Gminie Pułtusk określone zostały zarządzeniem Nr 362 / 2017 Burmistrza 

Miasta Pułtusk z dnia 19 grudnia 2017 r. Kontrola zarządcza w Gminie Pułtusk funkcjonuje na 

dwóch poziomach: 

- I poziom – kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk,  

za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym  kontrola zarządcza prowadzona 

przez Burmistrza Miasta Pułtusk w Urzędzie Miejskim w Pułtusku; 

- II poziom – kontrola zarządcza na poziomie Gminy Pułtusk jako jednostki samorządu 

terytorialnego, wykonywana przez Burmistrza Miasta Pułtusk. 

 

Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych, koordynatorzy zespołów oraz samodzielne 

stanowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku, złożyli informacje o zidentyfikowanych i ocenionych 

ryzykach w ramach działania swoich komórek organizacyjnych, przeciwdziałania tym ryzykom 

oraz opisaniu szans osiągnięcia celu - zadania. Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich było 

najczęściej wskazywane przez kierowników komórek organizacyjnych i oceniono je na poziomie 

akceptowalnym. W tym zakresie kierownicy sygnalizowali potrzebę większego udziału 

pracowników w odpowiednich szkoleniach, ustanawiania systemu zastępstw przez osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach oraz wprowadzania i zapewnienia odpowiednich, nowoczesnych 

technologii informatycznych i ich zabezpieczeń.  

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

nadzwyczajnych działań naprawczych. Redukcja poziomu wykazanych zagrożeń może zostać 

zrealizowana w ramach sił i środków dostępnych w obecnym kształcie funkcjonowania Urzędu.   

 

Samoocena kontroli zarządczej to działanie, poprzez które dokonywana jest analiza i ocena 

funkcjonowania kontroli zarządczej (tj. systemu zarządzania) przez kadrę kierowniczą  

i pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Jest to narzędzie, które daje ogólny obraz 

funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności w tych obszarach, w których nie 

przeprowadzono żadnych działań audytorskich czy kontrolnych.  

 

Refleksja dotycząca samooceny może przyczynić się do poprawy komunikacji pomiędzy 

kierownictwem, a pozostałymi pracownikami oraz wzmacniać świadomość ich 

odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej. Źródło informacji dotyczące ww. 

samooceny kontroli zarządczej stanowią kwestionariusze samooceny, które kierownicy 

komórek organizacyjnych, koordynatorzy zespołów oraz samodzielne stanowiska zobowiązani 

byli przekazać do pełnomocnika do końca lutego za rok poprzedni. Na podstawie wyników 

samooceny, poziom funkcjonującej w Urzędzie Miejskim w Pułtusku kontroli zarządczej należy 

ocenić jako zadowalający. 
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Celem potwierdzenia, że kontrola zarządcza funkcjonująca w Gminie Pułtusk zapewnia 

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

we wszystkich podejmowanych działaniach, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek oświaty, pomocy społecznej i instytucji kultury zobowiązani byli złożyć informacje  

o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych im jednostkach. 

Informacja odnosi się do zdarzeń dla minionego roku budżetowego. Wszyscy kierownicy 

jednostek organizacyjnych oświadczyli, iż wypełniają standardy kontroli zarządczej w swoich 

jednostkach.   

W zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej niektórzy dyrektorzy jednostek oświaty, 

wypełniając informację o stanie kontroli zarządczej za 2020 r. zgłosili potrzebę podjęcia 

dodatkowych działań celem ulepszenia systemu i pełniejszego wypełnienia obowiązujących 

standardów. 

Najczęściej wskazywanym problemem była konieczność zabezpieczenia środków na realizację 

Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz na poprawę stopnia dostępności obiektów dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. Obydwa te zagadnienia wynikają z wprowadzonych w ostatnim 

czasie przepisów prawa. 

 

Zdaniem Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej, temat zabezpieczenia środków finansowych  

na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych należało rozważyć, przy procedowaniu 

budżetu na 2021 r. Natomiast problem dostosowania obiektów podległych jednostek dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych należy traktować jako zadanie, do rozwiązania na przestrzeni 

co najmniej kilku następnych lat. Wysokość środków niezbędnych do jego wykonania,  

z pewnością będzie przerastać bieżące możliwości finansowe poszczególnych instytucji.  

Dla kompleksowego zobrazowania tego zagadnienia, Koordynator do spraw dostępności 

zobowiązany został do uzyskania od dyrektorów jednostek, informacji na temat skali 

niezbędnych do wykonania zadań.  
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 KONTROLE PRZEPROWADZONE W GMINIE PUŁTUSK 
 

 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej 

Liczba 

kontroli 

zewn. 

Prowadzący kontrolę i zakres kontroli 
Liczba 

zaleceń 

Urząd Miejski  

w Pułtusku 
7 

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych: 

- kontrola projektu pt. „Przyszłość należy 

do nas – rozwój umiejętności uczniów 

Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku” 

_ 

2. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych: 

- kontrola projektu pt. „Wzrost 

regionalnego potencjału turystycznego 

w Pułtusku poprzez ochronę obiektów 

zabytkowych” 

_ 

3. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych: 

- kontrola projektu pt. „Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Pułtusku – 

akademią zdobywania kompetencji” 

1 

4. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych: 

- kontrola projektu pt. „Młodzi ludzie w 

wielkim świecie innowacji – stawiamy na 

wszechstronny rozwój uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Pułtusku” 

1 

5. Regionalna Izba Obrachunkowa: 

- kontrola kompleksowa gospodarki 

finansowej Gminy Pułtusk 
3 

  

6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej: 

- kontrola pt. „Przyjaciele natury w 

Pułtusku – edukacja i wdrażanie 

proekologicznych zachowań w celu 

poprawy jakości środowiska” 

_ 
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7. Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie: 

- kontrola pt. „Zagospodarowanie placu 

przy remizie OSP” 

_ 

MOPS w Pułtusku 2 

1. Wydział Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie: 

Placówka wsparcia dziennego – 

Świetlicy „Słonecznikowa Brać” 

działająca w strukturze organizacyjnej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pułtusku. 

- kontrola obejmowała organizację i 

funkcjonowanie placówki wsparcia 

dziennego oraz zgodność zatrudnienia 

pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami 

2 

2. Wydział Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie: 

- kontrola obejmowała stan zatrudnienia 

i kwalifikacje kadry zatrudnionej  

w Ośrodku, prawidłowość przyznawania 

zasiłków stałych oraz kierowania do 

domów pomocy społecznej i ustalania 

możliwości partycypacji w kosztach 

pomocy osób zobowiązanych do jej 

udzielania 

_ 

PSP w Płocochowie 2 

1. Główny Specjalista ds. BHP: 

- kontrola obiektów placówki 

oświatowej pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa w celu stwierdzenia 

gotowości do rozpoczęcia zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 

2020/2021 

 

_ 
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2. Europejskie Centrum Bezpieczeństwa 

Sportu i Rekreacji: 

- kontrola placu zabaw znajdującego się 

na terenie szkoły wykonana w ramach 

rządowego projektu „Radosna Szkoła” 

_ 

PSP nr 1  

w Pułtusku 
1 

Urząd Dozoru Technicznego: 

- wykonanie czynności dozoru 

technicznego kotłowni w budynku hali 

sportowej 

1 

PSP nr 3 

w Pułtusku 
3 

1. Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Pułtusku: 

- kontrola tematyczna w kontekście 

zapewnienia właściwych warunków 

higienicznych w szkole 

_ 

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Pułtusku: 

- ocena przygotowania szkół do nowego 

roku szkolnego zapewnienia właściwych 

warunków higieniczno-sanitarnych  

_ 

3. Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Pułtusku: 

- ocena stanu sanitarno-technicznego 

szkoły; bloku żywienia; diagnoza 

przedsięwzięć prozdrowotnych szkoły 

_ 

PSP nr 4  

w Pułtusku 
1 

Powiatowa Stacja Sanitarno–

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

- ocena stanu sanitarnego szkoły 

(protokół z kontroli nr HDiM 

02/41/20/41) 

_ 

ZSP  

w Przemiarowie 
1 

Główny specjalista ds. BHP: 

- kontrola bezpieczeństwa w obiekcie _ 

ZS nr 2  

w Pułtusku 
5 

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych: 

- kontrola w trakcie realizacji projektu  

nr RPMA.10.01.01.-14-a264/18,  

pt. „Przyszłość należy do nas - rozwój 

umiejętności uczniów ZS nr 2  

_ 
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w Pułtusku” w zakresie prawidłowości 

wykorzystania środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego dot. Osi 

Priorytetowej X Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

2. Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Ciechanowie: 

- zgodność z przepisami prawa 

organizowania zajęć w grupie do pięciu 

uczniów lub w formie indywidualnej 

oraz udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

_ 

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Warszawie: 

- kontrola w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin  

z uwzględnieniem realizacji zasad 

integrowanej ochrony roślin 

_ 

  4. Centrum Kontroli Placów Zabaw: 

- kontrola coroczna główna placu zabaw _ 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

- ocena przygotowania szkoły  

do nowego roku szkolnego pod kątem 

zapewnienia właściwych warunków 

higieniczno-sanitarnych 

_ 

MCKiS  w Pułtusku _ 
Nie została przeprowadzona kontrola 

zewnętrzna w  jednostce 
_ 

Muzeum Regionalne 

 w Pułtusku  
_ 

Nie została przeprowadzona kontrola 

zewnętrzna w  jednostce 
_ 

PBP  

w Pułtusku 
_ 

Nie została przeprowadzona kontrola 

zewnętrzna w  jednostce 
_ 

PM nr 4  

w Pułtusku 
5 

1. Kuratorium Oświaty w Warszawie – 

Delegatura w Ciechanowie: 

- zakres kontroli obejmował 

zapewnienie dzieciom bezpiecznych 

2 
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warunków w zajęciach organizowanych 

przez przedszkole w kontekście sprawy 

zgłoszonej przez rodziców w piśmie z dn. 

08.12.2019 r.  

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

- kontrola stanu sanitarnego budynku 
_ 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

- kontrola żywienia 
_ 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

- kontrola żywienia 

  

 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

- kontrola stanu sanitarnego budynku 
 

PM nr 5  

w Pułtusku 
_ 

Nie została przeprowadzona kontrola 

zewnętrzna w  jednostce 
_ 

Żłobek Miejski 

w Pułtusku 
1 

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

- okresowa kontrola 
_ 

MOSiR  

w Pułtusku 
1 

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Pułtusku: 

Pływalnia Miejska 

- okresowa kontrola w zakresie 

należytego stanu higienicznego obiektu, 

warunków zdrowotnych środowiska 

pracy oraz przestrzegania przepisów 

przez osoby stosujące mieszaniny 

chemiczne niebezpieczne 

_ 

TBS Pułtusk _ 
Nie została przeprowadzona kontrola 

zewnętrzna w  jednostce 
_ 
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PWiK  

Pułtusk 

 

24 

 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Pułtusku: 

- kontrola sanitarna w zakresie utrzymania 

należytego stanu higienicznego obiektu, 

warunków zdrowotnych środowiska pracy 

oraz przestrzegania przepisów przez osoby 

stosujące substancje niebezpieczne  

(1 kontrola) 

1 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w   Pułtusku: 

- kontrole związane z poborem próbek wody 

SUW Pułtusk (16 kontroli) 

_ 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Pułtusku: 

- kontrole związane z poborem próbek wody 

SUW Trzciniec (5 kontroli) 

_ 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Pułtusku: 

- kontrola utrzymania studni i wodociągów  
_ 

5. NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień  

i Nieprawidłowości: 

- kontrola Aneksu nr 2 do Umowy 5/JRP/2017 

realizowanej w ramach POIS.02.03.01-00-

0130/16-00 „Inwestycja sieci kanalizacyjnej  

i obróbki osadów w mieście Pułtusk” 

- kontrola Aneksu nr 3 do Umowy 4/JRP/2017 

realizowanej w ramach POIS.02.03.01-00-

0130/16-00 „Inwestycja sieci kanalizacyjnej  

i obróbki osadów w mieście Pułtusk” 

_ 

PEC Pułtusk _ 
Nie została przeprowadzona kontrola zewnętrzna  

w  jednostce 
_ 

PPUK  2 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Pułtusku: 

- kontrola w zakresie utrzymania należytego 

stanu higieniczno-sanitarnego w ustępie 

publicznym w Pułtusku ul. Młodzieżowa 1 

_ 
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2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: 

- kontrola interwencyjna składowiska 

odpadów w miejscowości Płocochowo 
3 

 

 
 

 SKARGI, PETYCJE I WNIOSKI 
 

 
W celu umożliwienia mieszkańcom składania skarg i wniosków w sposób bezpośredni: 

 Burmistrz Miasta Pułtusk przyjmował interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00-17.00 

oraz w każdy wtorek w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku; 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku przyjmował interesantów w każdy poniedziałek  

w godz. 15.00-17.00. 

Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, zarówno przez Burmistrza Miasta 

Pułtusk, jaki przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku, odbywały się raz w tygodniu 

po godzinach pracy Urzędu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć wywieszona była  

w siedzibie Urzędu, w widocznym miejscu oraz na stronie BIP. Od 12 marca 2020 roku  

ze względu na pandemię, przyjęcia interesantów odbywały się w formie kontaktu 

telefonicznego. W 2020 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. 

W 2020 r. do Burmistrza Miasta Pułtusk wpłynęły dwie skargi. Jedna skarga dotyczyła 

działalności pracownika Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Po przeprowadzonym postępowaniu 

wyjaśniającym skarga została uznana za nieuzasadnioną - zarzuty nie znalazły potwierdzenia  

w stanie faktycznym. Natomiast druga skarga, jako anonim, pozostała bez rozpoznania.   

 

Zestawienie sposobu załatwienia skarg,  
które wpłynęły  do Burmistrza Miasta Pułtusk w 2020 r. 

 

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 2019 r. 

Pozostawione  
bez rozpoznania Ogółem 

Skargi 
zasadne 

Skargi 
niezasadne 

Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 - 1 – 1 – – 1  – – 
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Zestawienie sposobu załatwienia wniosków,  
które wpłynęły do Burmistrza Miasta Pułtusk w 2020 r. 

 

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 
 

Pozostałe 

 

1 2 3 4 5 6 

56 1 55 - 1 5 

 

Zestawienie petycji,  

które wpłynęły do Burmistrza Miasta Pułtusk w 2020 r. 

 

Lp. Przedmiot petycji Komórka 
organizacyjna 

1. dot. wykonania oświetlenia ulicznego  
w ul. Białowiejskiej na odcinku od nr 80 do nr 84  
poprzez montaż 4 latarni oświetlenia LED 

 
IRPŚP 

 

2. dot. dostosowania kursów komunikacji miejskiej 
dla osób pracujących w systemie zmianowym  
w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med  

 
IRPŚP 

 

 

 

Zestawienie wniosków załatwionych w 2020 r. wg problematyki odpowiadającej 

zadaniom wynikającym z zakresu kompetencji  Burmistrza Miasta Pułtusk 

1

4

13

3

33

1

0 5 10 15 20 25 30 35

architektura i budownictwo

sprawy mieszkaniowe

ochrona środowiska

bezpieczeństwo publiczne

organizacja ruchu, transport drogowy i
inwestycje

oświata

Wnioski - liczba ogółem
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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.  
W 2020 roku do Rady Miejskiej w Pułtusku wpłynęła jedna skarga dotycząca problematyki 
ochrony środowiska, która została uznana za niezasadną.  

 

Zestawienie sposobu załatwienia skarg w 2020 r.  
przez Radę Miejską w Pułtusku 

 
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 2020 r. 

Pozostawione  
bez rozpoznania Ogółem 

Skargi 
zasadne 

Skargi 
niezasadne 

Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – 1 – 1 – – - – 1 

 
 

W 2020 r. do Rady Miejskiej w Pułtusku wpłynął jeden wniosek z zakresu spraw mieszkaniowych  
i gospodarki nieruchomościami.   

 
 

Zestawienie sposobu załatwienia wniosków w 2020 r.  
przez Radę Miejską  w Pułtusku 

 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym Terminowość załatwiania wniosków 

Ogółem 

w tym 
Załatwione 

z przekroczeniem 
terminów K.p.a. 
w odniesieniu 

do poz. 2 

Załatwione 
z przekroczeniem 
terminów K.p.a.  
w odniesieniu 

do poz. 3 

Przekazano 
 wg 

właściwości 

Załatwiono  
we własnym 

zakresie 
 

Pozostałe 

 

1 2 3 4 5 6 

1 - 1 - - 1 
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Zestawienie petycji, które wpłynęły  do Rady Miejskiej w Pułtusku w 2020 r. 

 

Lp. Podmiot składający 
petycję 

Przedmiot petycji Decyzja  

1. Mieszkańcy 
wsi Przemiarowo 

dot. wysokości stawek podatków 
na 2020 rok  

Rada Miejska 
w Pułtusku uchwałą 
 Nr XXIX/268/2020 
 z dnia 30 czerwca 

2020 r. nie uwzględniła 
przedmiotowej petycji 

 

2. Koalicja Polska Wolna 
od 5G   

dot. ochrony zdrowia 
mieszkańców gminy przed coraz 
większą ekspozycją na sztuczne 
pola elektromagnetyczne o coraz 
szerszym zakresie częstotliwości  

Rada Miejska w 
Pułtusku uchwałą  
Nr XXIX/269/2020  
z dnia 30 czerwca 
2020r. z przyczyn 

formalnych 
pozostawiła 

przedmiotową petycję 
bez rozpatrzenia 

(petycja nie spełniała 
wymogów ustawy  

o petycjach). 
 

 

 

Zestawienie sposobu załatwienia wniosków w 2020 r. 
w jednostkach organizacyjnych Gminy Pułtusk 

 

Przyjęto w okresie sprawozdawczym Terminowość załatwiania wniosków 

Ogółem 

w tym 
Załatwione 

z przekroczeniem 
terminów K.p.a. 
w odniesieniu 

do poz. 2 

Załatwione 
z przekroczeniem 
terminów K.p.a.  
w odniesieniu 

do poz. 3 

Przekazano 
 wg 

właściwości 

Załatwiono  
we własnym 

zakresie 
 

Pozostałe 

 

1 2 3 4 5 6 

1 - 1 - - - 
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               24 073 

III. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 
 

 
Gmina Pułtusk jest gminą miejsko-wiejską. Ogólna liczba mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy w mieście Pułtusk i sołectwach gminy Pułtusk w ciągu roku zmalała o 215. 

Jednak należy zauważyć, że spadek liczby mieszkańców odnotowano w mieście Pułtusk 

(bilans -247), natomiast wzrosła liczba mieszkańców sołectw (bilans +32). Nadal w Gminie 

Pułtusk miejscowością wiejską zamieszkałą przez największą liczbę mieszkańców pozostaje 

Grabówiec (670) i to w tym sołectwie stwierdzono największy przyrost liczby mieszkańców 

(+34).  

Według podziału na płeć utrzymuje się większa liczba kobiet zarówno na terenach wiejskich, jak  

i w  mieście.  

 

 LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY PUŁTUSK 
 

 
 

 
 

ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY 
 

 2019 2020 Porównanie roku 2020 do 2019  

Miasto Pułtusk  

Pobyt stały 18 903  18 745 (-) 158 

Pobyt czasowy 421 332 (-) 89 

RAZEM  19 324 19 077 (-) 247 

Sołectwa Gminy Pułtusk  

Pobyt stały 4 909 4 948 (+) 39  

Pobyt czasowy 55 48 (-) 7  

RAZEM 4 964 4 996 (+) 32 

Miasto Pułtusk i sołectwa Gminy Pułtusk 

RAZEM 
pobyt stały  i czasowy 

24 288 
 

24 073 (-) 215  
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LICZBA MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWACH 
 stan na 31.12. 2020 r. (pobyt stały) 

 
Lp. 

 
Nazwa jednostki 
administracyjnej 

2019 2020 Porównanie  
roku 2020   
do 2019 

  PUŁTUSK (1424045) 4909 4948 (+) 39 

1.  Sołectwo BIAŁOWIEŻA 173 173 0 

2.  Sołectwo BOBY 186 185 (-) 1 

3.  Sołectwo CHMIELEWO 200 197 (-) 3 

4.  Sołectwo GŁODOWO 298 290 (-) 8 

5.  Sołectwo GNOJNO 149 144 (-) 5 

6.  Sołectwo GRABÓWIEC 636 670 (+) 34 

7.  Sołectwo GROMIN 211 206 (-) 5 

8.  Sołectwo JEŻEWO 105 105 0 

9.  Sołectwo KACICE 328 326 (-) 2 

10.  Sołectwo KLESZEWO 288 289 (+) 1 

11.  Sołectwo KOKOSZKA 88 91 (+) 3 

12.  Sołectwo LIPA 174 171 (-) 3 

13.  Sołectwo LIPNIKI NOWE 136 149 (+) 13 

14.  Sołectwo LIPNIKI STARE 282 278 (-) 4 

15.  Sołectwo MOSZYN 247 261 (+) 14 

16.  Sołectwo OLSZAK 92 98 (+) 6 

17.  Sołectwo PAWŁÓWEK 8 9 (+) 1 

18.  Sołectwo PŁOCOCHOWO 542 542 0 

19.  Sołectwo PONIKIEW 115 116 (+) 1 

20.  Sołectwo PRZEMIAROWO 337 331 (-) 6 

21.  Sołectwo SZYGÓWEK 21 21 0 

22.  Sołectwo TRZCINIEC 254 258 (+) 4 

23.  Sołectwo ZAKRĘT 39 38 (-) 1 
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LICZBA DZIECI URODZONYCH I ZAMELDOWANYCH W GMINIE PUŁTUSK 
 

Rok 2019 Rok 2020  Porównanie 
 roku 2020 do 2019  

227 252 (+) 25  

 
ZGONY OSÓB, DLA KTÓRYCH OSTATNIM ADRESEM ZAMELDOWANIA BYŁA GMINA PUŁTUSK 

 
Rok 2019 Rok 2020  Porównanie 

 roku 2020 do 2019  

236 307 (+)71  

 
ŚLUBY W GMINIE PUŁTUSK 

 
 Rok 2019 Rok 2020 Porównanie 

roku 2020 
do roku 2019 

 

Śluby konkordatowe  103  56  (-) 47  

Śluby cywilne  36  46  (+) 10  

 
  STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI STAN NA 31.12.2020 R. 

(POBYT STAŁY I CZASOWY)  
 

    
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 376 343 719 

3 132 138 270 

4-5 269 236 505 

6 132 131 263 

7 115 118 233 

8-12 711 692 1403 

13-15 394 361 755 

16-17 250 245 495 

18 117 115 232 

19-65 7529 0 7529 

19-60 0 6850 6850 

> 65 1496 0 1496 

> 60 0 3323 3323 

ogółem 11521 12552 24073 
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PODZIAŁ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PUŁTUSK WZGLĘDEM PŁCI 
 

 
 
 
 

 ZŁOTE GODY 
 
 
W 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyły się uroczystości Złotych Godów Małżeńskich, 

podczas których gratulacje z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrało 15 par.  

Jubilaci otrzymali przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za długoletnie 

pożycie małżeńskie”. 

 

 

 REPATRIANCI  

 
W związku z procedurą repatriacji Wydział Spraw Obywatelskich w roku 2020 nadał numer 

PESEL oraz zameldował 127 repatriantów w Ośrodku Adaptacyjnym prowadzonym przez 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w pułtuskim Domu Polonii. 

Repatriantom sporządzono polskie akty stanu cywilnego oraz wydano dowody osobiste. 
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,  

PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

 
W 2020 r. gminne jednostki organizacyjne realizowały zadania samorządu gminy,  działając  

w oparciu o przyjęte dokumenty programowe:  

 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Pułtusk do 2020 r. 

 Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pułtusk, obowiązująca w latach 

2018-2033. 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Pułtusk. 

 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pułtusk na lata 2016-2025. 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 

2017 – 2021. 

 Plany Odnowy Miejscowości we wsiach: Chmielewo, Olszak, Płocochowo, Białowieża, 

Głodowo, Przemiarowo, Moszyn, Lipniki Nowe, Grabówiec. 

 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pułtusk na lata 2020 –2022. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pułtusk na lata 2014 – 2020. 

 Gminny Program Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2018 – 2020.  

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 

 Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.  

 Program dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”. 

 Program współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Pułtusk. 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących  w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Pułtusku na lata 2017- 2020.  

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2018-2021  

z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

 Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pułtusk 2015-2030. 

 Program ograniczenia niskiej emisji  dla Miasta i Gminy Pułtusk (PONE). 
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 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk na lata 2015-2020. 

 Gminny program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Pułtusk.  

 

 

 

V. FINANSE GMINY 
 

 

 DOCHODY I WYDATKI GMINY 
 
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Pułtusk jest podejmowana corocznie przez Radę 

Miejską - Uchwała Budżetowa oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa. Budżet na rok 2020 został 

przyjęty uchwałą Nr XXII/217/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r. Zmiany 

w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na 2020 rok, w trakcie roku wprowadzone zostały 

dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz trzydziestoma jednym zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Pułtusk.  

 

                                                                           

                                                           DOCHODY                       WYDATKI                                                                 

 Plan budżetu wg Uchwały 142 900 000,00         145 900 000,00 

 Plan budżetu po zmianach 151 479 076,23         156 174 193,87 

 Zwiększenie     +8 579 076,23              +10 274 193,87 

 

 
 

Budżet Gminy Pułtusk został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 145 394 111,62 zł, 

a po stronie wydatków 143 709 736,27 zł.  

Dochody za 2020 zrealizowano na poziomie 95,98% w stosunku do planu, a realizacja wydatków 

stanowiła 92,02% planu. 

Wykonana nadwyżka budżetowa  wyniosła 1 684 375,35 zł, na planowany  deficyt w wysokości 

4 695 117,64 zł.  

Na rok 2021 w budżecie pozostają niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 

217  ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości  6 598 143,48 zł oraz wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o  finansach publicznych w wysokości  

17 855,05 zł.  
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 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 
 

 

28%

18%

17%

14%

11%

3%

9%
dotacje celowe z budżetu
państwa (1)

udział w PIT (2)

subwencje (3)

podatki i opłaty lokalne (4)

 pozyskane środki z UE
oraz budżetu państwa (5)

dochody ze sprzedaży
majątku (6)

pozostałe dochody (7)

 
 

 

 

 
Największe pozycje dochodów budżetu stanowią: 

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone gminie, w tym: związane  

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  

w wychowywaniu dzieci, które wyniosły 41 078 818,65 zł, tj. 28,25 % dochodów ogółem; 

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wyniosły 26 423 073,00 

zł, tj. 18,17% dochodów ogółem; 

3) subwencje, które wyniosły 24 221 116,00 zł, tj. 16,66%  dochodów ogółem; 

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

transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, które wyniosły 21 280 827,76 

zł, tj. 14,65% dochodów ogółem; 

5) pozyskane środki z UE oraz budżetu państwa na współfinansowanie projektów 

inwestycyjnych, które wyniosły 15 672 693,53 zł, tj. 10,78% dochodów ogółem; 

6) dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 3 873 841,28 zł tj. 2,66% dochodów ogółem; 

7) pozostałe dochody własne gminy wyniosły 12 843 741,40 zł, tj. 8,83% dochodów 

ogółem, w tym dotacje na zadania własne i zadania realizowane na podstawie 

porozumień - 3 793 608,45 zł. 
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Dochody ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych, który określa procentowo możliwość obsługi zadłużenia, a także są dochodem, 

który w 100 % jest przeznaczony na nowe inwestycje. 

 

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

gminy, co ma wpływ na możliwości finansowe gminy w zakresie finansowania inwestycji. Niskie 

wpływy do budżetu z tytułu podatków to ograniczona baza podatkowa. Obowiązujące stawki 

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.  

 

 STRUKTURA WYDATKÓW GMINY PUŁTUSK 
 
 
 Zrealizowane wydatki w 2020 roku wyniosły 143 709 736,27 zł, w tym: 

 wydatki bieżące wyniosły 129 150 989,84 zł, 

 wydatki majątkowe wyniosły 14 558 746,43 zł. 

 

Największe pozycje wydatków gminy stanowią: 

 wydatki na działanie pomocowe w dziale „Rodzina” 41 863 485,58zł, tj. 29,13 % 

wydatków ogółem; 

 wydatki na oświatę  37 262 350,40 zł, tj. 25,93 % wydatków ogółem; 

 wydatki na drogi wyniosły 17 349 589,56zł, w tym majątkowe 7 552 806,20 zł,   

oraz wydatki bieżące poniesione na zadanie pn.: „Remont ulic Starego Miasta wraz  

z mostem” na kwotę 8 115 083,85 zł (dofinansowanie wyniosło 3 609 363,00  zł), 

co stanowi 12,07% wydatków ogółem;  

 wydatki na administrację publiczną 9 229 563,21 zł tj. 6,42% wydatków ogółem; 

 wydatki na pomoc społeczną  5 810 609,29 zł tj. 4,04% wydatków ogółem. 
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 ANALIZA ZADŁUŻENIA GMINY 

 
 

Na 31 grudnia  2020 roku zadłużenie gminy wynosiło 79 872 589,14 zł, w tym z tytułu: 

 obligacji komunalnych                   63 090 000,00 zł; 

 pożyczki z WFOŚiGW (kanalizacja Popławy)            394 168,00 zł; 

 pożyczki z NFOŚiGW (termomodernizacja)                                263 785,00 zł; 

 kredytów                               15 954 236,14 zł; 

 zakupu nieruchomości zabudowanej (płatności w ratach)     170 400,00 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 2020 - 

2021 są dość wysokie, przekraczają kwotę 6 mln zł, spłaty roczne od roku 2022 do 2033 

kształtują się od 5,5 mln zł do ok. 7,2 mln zł, co przekłada się na wysoki wskaźnik obliczony 

zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

 

W roku 2020 wykonane rozchody wyniosły 6 226 959,43 zł.  

 

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

odsetek i poręczeń) do wskaźnika dopuszczalnego należy przeprowadzić restrukturyzację 

zadłużenia gminy, a taką możliwość daje dodany art. 243b ustawy o finansach publicznych. 

Jednostka samorządu terytorialnego może dokonać restrukturyzacji zadłużenia jednostek 

sektora finansów publicznych w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia  

przez zaciągnięcie nowego długu o niższych kosztach obsługi.  
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VI. PROMOCJA I TURYSTYKA 
 

 
Ogólnie pojmowana promocja gminy to szereg działań marketingowych,  mających na celu 

budowanie pozytywnego wizerunku oraz promowanie poszczególnych obszarów działania.  

To również informacyjne narzędzie realizacji koncepcji rozwoju miasta.  

 

Podstawą wszelkich działań jest właściwe oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. 

System identyfikacji wizualnej opiera się na herbie oraz logo Pułtuska. Stosowane  

są w oznakowaniu działań własnych, współfinansowanych przez Samorząd Gminy Pułtusk  

lub realizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA 

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

DO WEWNĄTRZ 

(odbiorca  

społeczność lokalna) 

NA ZEWNĄTRZ 

(odbiorca zewnętrzny,  
zasięg nieograniczony) 
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Podejmowane działania w ramach promocji, analizując pod kątem grupy docelowej, skierowane 

były do wewnątrz i na zewnątrz, czyli do mieszkańców oraz odbiorców zewnętrznych  

(m.in. turystów, inwestorów, dziennikarzy, artystów).  

 

 

Wiele działań spełniało oba czynniki, głównie za sprawą:  

 nieograniczonego zasięgu: 

 mediów społecznościowych,  

 kanału YouTube , 

 strony internetowej www.pultusk.pl , 

 stron internetowych mediów, w których promocja była realizowana i odpowiedniego 

oznaczenia w nich treści za pomocą takich narzędzi jak tagi i hasztagi (www.wpu24.pl, 

www.pultusk24.pl)  

 zasięgu prasy, w której treści w ramach promocji były publikowane: 

 lokalny - powiat pułtuski, gmina Pułtusk: Pułtuska Gazeta Powiatowa, Tygodnik 

Pułtuski, Sygnaturka Kolegiacka;  

 regionalny -  Tygodnik Ciechanowski, Kurier W; 

 ogólnopolski: pismo samorządu terytorialnego Wspólnota, Pismo Samorządu 

Województwa Mazowieckiego Mazowsze. Serce Polski 

 dużej oglądalności programów telewizyjnych, w których emitowane były materiały 

promujące walory gminy oraz najważniejsze wydarzenia, inwestycje realizowane  

w Gminie Pułtusk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pultusk.pl/
http://www.wpu24.pl/
http://www.pultusk24.pl/
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 CELE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU 

 

 
 

 
Panująca od marca 2020 r. sytuacja epidemiczna miała ogromny wpływ na realizowane 

działania promocyjne, co miało związek z brakiem możliwości organizacji i udziału  

w wielu wydarzeniach (dotyczyło to zarówno przygotowania własnych imprez kulturalnych, 

sportowych, jak również uczestnictwa w targach, prezentacjach, współpracy zagranicznej).  
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BUDOWANIE MARKI PUŁTUSK 

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM 

KULTYWOWANIE TRADYCJI REGIONU 

POPULARYZOWANIE WIEDZY O HISTORII GMINY 

PROMOCJA WALORÓW EKOLOGICZNYCH  
I AGROTURYSTYKI 

DBAŁOŚĆ O DZIEDZICTWO KULTUROWE 

ROZWÓJ GMINY 

WZMACNIANIE PARTNERSTW 

WSPIERANIE LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 

PROMOWANIE TURYSTYKI Z NASTAWIENIEM 
NA TURYSTYKĘ WEEKENDOWĄ 

POBUDZANIE LOKALNYCH INICJATYW 

BUDOWANIE ODPOWEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ  
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Wybrane narzędzia promocji wykorzystywane w 2020 roku  

oraz rodzaje podejmowanych działań w ramach tych narzędzi: 
 

Narzędzie 

promocji 

Rodzaj podejmowanych działań 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwa 

 

 kalendarz ścienny na 2021 rok prezentujący inwestycyjne 
zrealizowane w okresie 30-lecia Samorządu Gminy Pułtusk 

 
Promocja w ramach wzmacniania lokalnego patriotyzmu  
i poszerzania wiedzy o historii regionu oraz miejscach pamięci 
(treści zawarte w publikacjach mają znaczenie promocyjne – 
realizacja określonego celu - popularyzowanie wiedzy o historii 
gminy) 

 

 Zakup książki pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! 
Bitwa Warszawska 1920”, będącej efektem prac autorów 
Grzegorza Łukomskiego i Elżbiety Szumiec-Zielińskiej, 
Wydawnictwa LTW oraz  Samorządowego Komitetu  
na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r.  

 

 Dofinansowanie wydania broszury z okazji 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej pt. „Pułtusk i powiat pułtuski 1920 
czyli jak Polacy bronili się 100 lat temu przed czerwoną 
zarazą i jak pogonili bolszewika z Pułtuska i okolic”. 

 

 Dofinansowanie wydania książki Zofii Wróbel pt. 
„Wspomnienia i nie tylko (1941-1960). Udrzyn – wieś  
w Puszczy Białej. Liceum Pedagogiczne w Pułtusku.” 

 

 Zakup książki ks. dr. Dariusza Kisiela pt. „Ks. Wiktoryn 
Krzyżanowski. Pierwszy kapelan i prezes OSP w Pułtusku, 
kapłan społecznik.”  

 

 

 

Serwisy internetowe 

i profile 

społecznościowe 

 

 oficjalna strona www Urzędu Miejskiego w Pułtusku 
(www.pultusk.pl); 

 Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.pultusk.pl) 

 strona www promująca ekologiczne postawy 
społeczeństwa (www.eco.pultusk.pl) 

 Facebook -  Miasto_Pułtusk 

 You Tube – Gmina Pułtusk 
 

 

  

http://www.pultusk.pl/
http://www.bip.pultusk.pl/
http://www.eco.pultusk.pl/
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Audiowizualne 

i interaktywne 

środki informacyjne 

oraz reklamowe 

 

 

 spot prezentujący iluminacje świąteczne w Pułtusku i uroki 
miasta zimą; 

 życzenia wielkanocne i bożonarodzeniowe od Samorządu 
Gminy Pułtusk; 

 film z otwarcia zawodów akrobatyki powietrznej  
w Pułtusku; 

 #GaszynChallenge i #ReadingChallenge – w ramach akcji 
charytatywnych, do których przyłączyli się pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Pułtusku i przedstawiciele 
Samorządu Gminy Pułtusk; 

 film - zaproszenie na obchody i wydarzenia w ramach Dni 
Patrona Pułtuska św. Mateusza; 

 film podsumowujący remont ciągu ulic Starego Miasta. 

 
Transmisje na żywo ważnych wydarzeń społeczno-kulturalnych 
oraz o charakterze patriotycznym i religijnym: 
 

 uroczystości Wielkiego Tygodnia z pułtuskiej bazyliki; 

 uroczysta Msza św. 3 maja 2020 r.; 

 mecze MLKS Nadnarwianki Pułtusk rozgrywane w ramach 
IV ligi mazowieckiej; 

 finisaż wystawy planszowej pt. „140-lecie OSP Pułtusk. 
120-lecie Orkiestry Dętej OSP Pułtusk”; 

 Msza święta odpustowa ku czci św. Mateusza, apostoła  
i ewangelisty, patrona naszego miasta, celebrowana przez 
ks. Biskupa Mirosława Milewskiego w intencji dziękczynnej 
za tegoroczne plony rolne, z prośbą o błogosławieństwo 
boże dla mieszkańców ziemi pułtuskiej; 

 Msza święta z okazji Narodowego Święta Niepodległości; 

 program artystyczny wraz życzeniami z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku w ramach akcji 
#świętujemy_online; 

 

 

 

Reklama 

zewnętrzna 

 
- billboardy 
- plakaty 
(Wykorzystanie nowych słupów ogłoszeniowych przy  
ul. Świętojańskiej) 

 

 

Współpraca 

z mass mediami 

 
Publikacje informacji z Urzędu Miejskiego w ramach stałych umów 
w prasie lokalnej i na portalach informacyjnych: 

 Kurier W; 

 Pułtuska Gazeta Powiatowa; 
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 Tygodnik Pułtuski; 

 www.pultusk24; 

 www.wpu24.pl  . 
 

Okazjonalne publikacje:  

 Mazowsze. Serce Polski, 

 Sygnaturka Kolegiacka, 

 Tygodnik Ciechanowski, 

 Wspólnota. 
 
 

 

Promocja miasta 

poprzez sport 

 

 wsparcie klubów sportowych; 

 fundowanie nagród w zawodach sportowych; 

 

 

 

Usługi i zakupy dot. 

materiałów 

promocyjnych 

 

 piny - herb Gminy Pułtusk, 

 parasole z logo miasta Pułtusk, 

 roll-up – Gmina Pułtusk i Urząd Miejski w Pułtusku; 

 zakup monet kolekcjonerskich NBP  z serii Historia Polskiej 
Muzyki Rozrywkowej – Krzysztof Klenczon 
 

 

 

 

 

 

 

Inne działania 

promocyjne 

 

 

 organizacja spotkania Burmistrza Miasta Pułtusk z 
mieszkańcami; 

 opracowanie treści i zlecenie wykonania projektów tablic 
edukacyjno-informacyjnych, zamontowanych w 
przestrzeni publicznej dot. pułtuskiego rynku, Krzysztofa 
Klenczona, Wiktora Gomulickiego; 

 montaż tablicy edukacyjnej przy kaczkomacie; 

 organizacja imprez cyklicznych; 

 fundowanie nagród w konkursach organizowanych przez 
Samorząd Gminy Pułtusk; 

 obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk 
wydarzeń organizowanych przez inne podmioty; 

 współorganizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, 
konkursów inicjowanych przez inne podmioty  
oraz uczestnictwo na zasadach partnerstwa; 

 Program na żywo w TVN: serwis pogodowy nadawany  
w Dzień dobry Wakacje. W czasie programu widzowie 
poznali najważniejsze walory Pułtuska. W ramach 
kampanii „Odpocznij na Mazowszu” realizowanej  
we współpracy z MROT, ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 

 

http://www.pultusk24/
http://www.wpu24.pl/
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Wydatki na promocję (w zł) 
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VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

 
 

Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz żłobek stanowią 27,06 % rocznych łącznych 

wydatków budżetu gminy. W 2020 r. wydatki na prowadzenie szkół podstawowych, utrzymanie 

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

(pomniejszone o opłaty za wyżywienie) wyniosły 26 427 649,39 zł, w tym  119 559,40 zł  

to wydatki inwestycyjne. Otrzymana subwencja oświatowa wynosiła  19 570 624,00 zł. 

 

 UDZIAŁ WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W WYDATKACH BUDŻETU 

GMINY PUŁTUSK  
 

 
 

 

Utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenie 

uczniów do szkół, utrzymanie żłobka oraz dotowanie przedszkoli niepublicznych należą  

do zadań finansowanych ze środków własnych i wyniosły w 2020 r. – 11 898 571,29 zł 

(pomniejszone o opłaty stałe za żłobek i przedszkole oraz wyżywienie), w tym wydatki 

inwestycyjne 352 340,60 zł. Pozyskane dotacje wyniosły 1 192 335,79 zł. Środki własne  

z budżetu gminy w kwocie 10 706 235,50 zł stanowią około 11 % ogólnych wydatków 

poniesionych na finansowanie oświaty i wychowania w 2020 r. 
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 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW OŚWIATOWYCH GMINY 

PUŁTUSK 
 

51%

3%
0%

2%

1%

43%

subwencja

dotacja przedszkolna

inne dotacje (żłobek)

opłaty za wyżywienie

opłaty stałe żłobka
i przedszkoli

środki własne gminy

 
 

 

W placówkach przedszkolnych i szkolnych na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

zatrudnionych było 332 nauczycieli. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 (zgodnie  

z Systemem Informacji Oświatowej -  stan na 30 września 2020 r.) zatrudnionych jest 327 

nauczycieli.  

Według stopni awansu zawodowego: 

- o 1,5% zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli posiadających stopień nauczyciela 

dyplomowanego, 

- o 12,5% zmalało zatrudnienie nauczycieli ze stopniem nauczyciela mianowanego, 

- o 4,4% zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego, 

- o około 50% zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli posiadających stopień nauczyciela stażysty  

lub bez stopnia awansu  zawodowego. 
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 ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI WEDŁUG STOPNIA AWANSU 

ZAWODOWEGO  
 

 
 

 

 

Nauczyciele z podziałem na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 

(stan na 30 września 2020 r.) 
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Obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, jest 

zapewnienie średnich wynagrodzeń nauczycieli, w taki sposób, aby odpowiadały one na 

obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom 

nauczycieli, tj.: 

-  nauczyciel stażysta – 100 %, nauczyciel kontraktowy – 111 %, nauczyciel mianowany 

 -144 %, nauczyciel dyplomowany – 184 % kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie  

w ustawie budżetowej. Kwoty bazowe obowiązujące w 2020 roku: 

od 1 stycznia do 31 sierpnia – 3337,55 zł; od 1 września do 31 grudnia  

- 3537,80 zł. W 2020 roku w Gminie Pułtusk wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 

zagwarantowały wynagrodzenia na poziomie średnich wynagrodzeń na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego nauczycieli i nie było konieczności wypłaty dodatku 

uzupełniającego. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, 

Burmistrz Miasta Pułtusk nadał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

dziewięciu nauczycielom. 

 

W 2020 roku organ prowadzący dokonał, zgodnie z  art. 6a Karty Nauczyciela, oceny cząstkowej 

pracy dwóch dyrektorów placówek oświatowych.  

 

Nagrodę Burmistrza Miasta Pułtusk za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymał jeden nauczyciel, 

zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej 

w Pułtusku. Nagrody przyznaje się m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 

Zagrożenie epidemiczne spowodowało konieczność wprowadzenia wielu ograniczeń niemal  

we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, w tym także w obszarze edukacji. 

Jedną z pierwszych decyzji dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19 było 

zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach 

oraz placówkach oświatowych od 12 marca 2020 r. Następnie wprowadzono obowiązek 

realizowania zadań edukacyjnych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.  

O sposobie zorganizowana nauki zdalnej decydowali dyrektorzy we współpracy z nauczycielami, 

uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców. 
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 FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ŻŁOBKA  

W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie na odległość Kształcenie  stacjonarne Zawieszenie zajęć 

w okresie 16.03 - 08.05: 
przedszkola 

w okresie 11.05 - 31.12: 
 przedszkola, żłobek 

w okresie 12-13.03: 
przedszkola, oddziały 

przedszkolne w szkołach 
podstawowych, 

szkoły podstawowe 
(zajęcia opiekuńczo- 

wychowawcze ) 

w okresie 12.03 - 12.05: 
oddziały przedszkolne 

 w szkołach podstawowych 

w okresie 13.05 – 31.12: 
oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych 

w okresie 12.03 - 08.05:   
żłobek 

w okresie 16.03 - 26.06:  
szkoły podstawowe 

w okresie 01.09 - 23.10: 
 klasy IV-VIII szkół 

podstawowych 

w okresie 25.05 - 26.06:  
klasy I-III szkół 
podstawowych 

(zajęcia opiekuńczo- 
wychowawcze ) 

w okresie 24.10 - 22.12: 
klasy IV-VIII szkół 
podstawowych 

w okresie 01.09 – 06.11: 
 klasy I-III szkół podstawowych 

w okresie 03.08 – 09.08: 
żłobek 

w okresie 09.11 - 22.12: 
klasy I-III szkół 
podstawowych 
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 POPRAWA BAZY LOKALOWO-DYDAKTYCZNEJ REALIZOWANA  

PRZEZ POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI OŚWIATOWE W 2020 ROKU 
 

Nazwa placówki 

oświatowej 

Krótki opis zadania Uwagi 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 

 im. Klaudyny 

Potockiej w Pułtusku 

 

 

Wykonanie modernizacji terenu boiska  

o powierzchni ok. 6300 m2  

(uprzątnięcie terenu, wyrównanie  

i wyprofilowanie z dowozem brakującej ziemi, 

uformowanie nasypów przy budynku szkoły, 

spulchnienie i rozdrobnienie wierzchniej warstwy, 

zasianie mieszanki nasion traw tzw. „sportowej”). 

 

Wykonanie nowego ogrodzenia całego terenu 

szkoły  

(ogrodzenia panelowe - systemowe, modułowe - 

z zastosowaniem betonowej o długości 1000 m 

bieżących). 

 

Budowa placu zabaw dla dzieci 

(wykonano plac zabaw z wieloma urządzeniami 

zabawowymi dla najmłodszych dzieci: huśtawka 

wagowa, tablica kółko i krzyżyk, bujak konik, 

zestaw wielofunkcyjny zamek, karuzela młynek, 

huśtawka wahadłowa podwójna stalowa, 

huśtawka bocianie gniazdo. Nawierzchnia 

bezpieczna pod urządzenia zabawowe wykonana 

z materiałów sypkich - piasek i żwir  

z odpowiedniej frakcji). 

 

Szkoła pozyskała 25 kompletów tabletów z usługą 

dostępu do Internetu LTE z klawiaturą 

bezprzewodową, etui, rysikami, logotypami. 

Sprzęt pozyskano z Państwowego Instytutu 

Badawczego NASK. 

 

Zespół Szkół Nr 2  

z Oddziałami 

Integracyjnymi  

w Pułtusku 

Zakup i montaż osłon na grzejniki oraz listew 

ochronnych na korytarzach szkolnych. 

 

Pozyskanie pakietów tabletów wraz z usługą 

mobilnego dostępu do Internetu z Państwowego 
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Instytutu Badawczego NASK, w skład pakietu 

wchodzi tablet z usługą dostępu do Internetu 

(usługa LTE) wraz z klawiaturą bezprzewodową 

(Bluetooth), etui i  rysikiem oraz logotyp. Zakup 

szaf mobilnych do pakietów tabletów i laptopów.  

 

Modernizacja wewnętrznej sieci internetowej 

jako przygotowanie do wprowadzenia w szkole 

dziennika elektronicznego. 

 

Pozyskanie funduszy na zakup stacji pogody, 

aparatu do doświadczeń z fotosyntezy  

i mikroskopów cyfrowych w ramach projektu 

„Przyjaciele Natury w Pułtusku”. 

 

W związku z pandemią COVID-19 zakupiono 

pojemniki do dezynfekcji, apteczki, środki 

ochrony osobistej dla pracowników i termometry. 

Pozyskano od sponsorów lampy bakterio  

i wirusobójcze oraz termometry do mierzenia 

temperatury ciała.  

 

Zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Wykonano montaż systemu kontroli wejść i wyjść 

do Przedszkola Miejskiego Nr 3, wyposażono sale 

w laminatory i urządzenia wielofunkcyjne.  

 

Wymalowano sale dydaktyczne i korytarze.  

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 3  

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

 im. Tadeusza 

Kościuszki  

w Pułtusku 

Wykonanie alejek na ścieżce ekologicznej  

i ułożenie chodnika, nasadzenie roślinności wokół 

szkoły, demontaż zniszczonego placu zabaw, 

wymiana ławek przy szkole.  

 

Rozpoczęcie remontu kuchni. 

 

Zakup sprzętu gwarantującego bezpieczne 

przebywanie w placówce - w związku z reżimem 

sanitarnym. 
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Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 4  

z klasami 

sportowymi 

 im. Ireny Szewińskiej  

w Pułtusku 

Rozbudowa infrastruktury lodowiska oraz 

uporządkowanie terenu: remont i podłączenie  

do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej 

kontenera obsługi lodowiska i wypożyczalni 

sprzętu, garaż ocieplany na rolbę, utwardzenie 

terenu i położenie kostki betonowej.  

 

Z Państwowego Instytutu Badawczego NASK 

szkoła otrzymała „Szkolny Pakiet Multimedialny 

OSE”.  

W skład pakietu wchodzą: tablet z usługą dostępu 

do Internetu (usługa LTE) wraz z klawiaturą 

bezprzewodową (Bluetooth) , etui i  rysikiem.  

 

W 2020 r. wprowadzono dziennik elektroniczny. 

 

Od anonimowego darczyńcy szkoła otrzymała  

12 tabletów  do nauki zdalnej.   

 

Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji  

Ekologicznej (CCE): remont sali na CEE, 

wyposażenie w meble i pomoce dydaktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie 

ze środków 

WFOŚiGW  

oraz darczyńcy 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

 im. bł. Jana Pawła II  

w Płocochowie 

Na terenie szkoły została położona kostka 

brukowa (chodnik wzdłuż budynku szkoły i wokół 

pomnika patrona). 

 

W okresie X-XI przeprowadzono remont sali 

oddziału przedszkolnego.  

 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Przemiarowie 

Modernizacja wewnętrznej sieci internetowej 

jako przygotowanie do wprowadzenia  

e-dziennika. 

  

Wymiana dysków na stanowiskach w pracowni 

informatycznej.  

 

Zakup i montaż tablicy aktywnej.  

 

Zakup telewizora, mebli, krzeseł i stolików  

do świetlicy szkolnej 
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Remont łazienki dla chłopców (wymiana płytek 

ściennych i podłogowych, wymiana zużytych 

elementów kanalizacji wodnej oraz sanitariatów, 

malowanie).  

 

Remont pomieszczenia piwnicznego (dawnego 

składowiska opału do kuchni węglowej) położenie 

płytek na podłodze, malowanie. 

 

Malowanie stołówki w Przedszkolu Wiejskim  

w Przemiarowie. 

Przedszkole Miejskie 

Nr 5 w Pułtusku 

Dokonano nowych nasadzeń drzew iglastych  

i  wymieniono śmietnik.  

 

Przeprowadzono malowanie bloku kuchennego  

i dwóch sal dydaktycznych, położono terakotę  

na  górnym holu.  

 

Wyposażono gabinet terapii zajęciowej. 

 

Koszt z budżet 

Gminy 

Przedszkole Miejskie 

Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi  

w Pułtusku 

Zmiana nawierzchni drogi wjazdowej do budynku 

przedszkola przy ul. R. Krajewskiego (ok. 350 m2 ).  

 

Wzbogacono placówkę o nowe pomoce 

dydaktyczne, sprzęt i meble: tablica 

multimedialna, doposażenie gabinetu 

terapeutycznego, doposażenie w pomoce 

dydaktyczne, zakup mebli do sal przedszkola. 

  

Remont i odnowienie sal przedszkolnych, 

gabinetów i korytarzy w budynku przy  

ul. R. Krajewskiego i przy ul. M. Konopnickiej. 

 

Doposażono kuchnię i zaplecze kuchenne . 

Koszt z budżetu 

Gminy 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 51 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

 PROJEKTY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE, PROGRAMY, 

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE  REALIZOWANE PRZEZ 

POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI OŚWIATOWE W 2020 ROKU 

 

Nazwa placówki 

oświatowej 

Krótki opis Uwagi 

 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1  

im. Klaudyny 

Potockiej  

w Pułtusku 

 

 

„Brainy Class” program nauczania języka 

angielskiego dla kl. IV-VIII 

 

„Wiedza historyczna i obcowanie ze sztuką 

poszerza horyzonty myślowe i wzbogaca 

intelekt” (historia, zajęcia artystyczne)  

kl. IV-VIII 

 

„Uczeń badacz i odkrywca” nauczanie treści 

przyrodniczych w szkole podstawowej, 

realizowana w ramach przedmiotów 

przyrodniczych: fizyka, geografia, przyroda  

w kl. IV-VIII 

 

„Odimienna metoda nauki czytania” dla 

oddziału przedszkolnego „0” 

Innowacja 

pedagogiczna 

 

 

Zespół Szkół Nr 2  

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

w Pułtusku 

Realizacja innowacji „Poznawanie przez 

kodowanie” i podjęcie wyzwania VI edycji 

„Cała Polska Programuje”.  

 

Realizacja innowacji Edukacja czytelniczo-

medialna w kl. I-III,  

 

„W szachowym królestwie”, „Matematyka? No 

problems” , „Co ucho i ręka maja do gadania”, 

„Żyje w przyjaźni z sobą i innymi”, „Language 

Rhymes-Nauczanie przez rymowanie”, 

„Podróże Małego Europejczyka”, „We are 

Creative Project Makers” 
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Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 3  

z Oddziałami 

Integracyjnymi  

im. Tadeusza 

Kościuszki  

w Pułtusku 

Innowacje: „Kraina zdrowych nawyków”, 

„Trenuj umysł” - rozwijanie umiejętności 

intelektualnych, „Migamy - rozmawiamy”, 

„Trzeciaki w świecie uniwersalnych wartości”, 

„Wykorzystanie gamifikacji/grywalizacji  

w edukacji wczesnoszkolnej”, „Tenis  

i badminton. Rakiety na start”, „Trójeczkowo - 

smacznie, zdrowo, kolorowo” 

 

Programy: „Akademia Bezpiecznego 

Puchatka”, „Chroń się przed kleszczami 

wszelkimi sposobami”, „Trzymaj formę”, „Nie 

pal przy mnie , proszę”, „Domowi detektywi”, 

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”, 

Projekt – EMOCJA, „Działaj z impetem” - 

projekt ekologiczny, „Z kulturą mi do twarzy”, 

„#SuperKoderzy”, „BohaterOn - włącz 

historię”. 

 

 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 4  
z klasami 

sportowymi  
im. Ireny Szewińskiej 

w Pułtusku 

Projekt „Przygoda z teatrem – drama jako 
innowacyjna metoda nauczania”  innowacyjny 
charakter działań dotyczy wprowadzenia 
dramy na wielu przedmiotach, nowością jest 
wykorzystanie dramy w pracy z uczniem  
z dysleksją.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przystąpienie do udziału w projekcie „Poznaję, 
szanuję, chronię” realizowanym przez 
działające przy szkole Stowarzyszenie  
„Z Serca”. 

W ramach 
projektu dramę 
proponuje się 

wychowawcom 
klas jako formę 

pracy w 
rozwiązywaniu 

konfliktów, 
mówieniu  

o trudnych dla 
dzieci tematach 
czy w radzeniu 

sobie ze 
współczesnymi 

problemami 
(cyberprzemoc, 
świat wirtualny, 

samotność. 
 

Dofinansowanie  
z Narodowego 

Funduszu Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 

Wodnej 
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Publiczna Szkoła 

Podstawowa  
im. bł. Jana Pawła II 

w Płocochowie 

Międzynarodowy projekt BRIST – badanie 
pilotażowe grupy eksperckiej w celu 
opracowaniu lepszych narzędzi wspierających 
nauczycieli z różnych specjalizacji 
zawodowych. 
 

 

 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny  
w Przemiarowie 

Program „Porozmawiaj, nie oceniaj” 
  
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,  
w tym udział w akcji ,,Starszy czyta 
młodszemu” 
 

autorski program 
profilaktyki 
uzależnień  
 

 
Przedszkole Miejskie 

Nr 5 w Pułtusku 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum 
Międzynarodowej Wymiany Młodzieży  
i Wolontariatu w Pułtusku – w ramach której  
w przedszkolu gościli wolontariusze  
z Hondurasu i Francji. 
 

 

 
Przedszkole Miejskie 

Nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi  

w Pułtusku 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum 
Międzynarodowej Wymiany Młodzieży  
i Wolontariatu w Pułtusku – w ramach której  
w przedszkolu gościli wolontariusze z Niemiec, 
Chorwacji, Tajwanu i Francji. 
 

  

 

 

 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
 
 

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

żłobek miejski i jeden klub dziecięcy prowadzony przez podmiot prywatny  

-  zapewniają 115 miejsc dla dzieci do lat trzech. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lp. Nazwa 
placówki 

Organ 
prowadzący 

Liczba 
miejsc 

 - 2019 r. 

Liczba 
miejsc  

- 2020 r. 

1. Żłobek 
Miejski  

w Pułtusku 

Gmina 
Pułtusk 

100 100 

2. Klub 
Maluszka  
A-KUKU 

Julita 
Banaszuk 

15 15 
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Środki wydatkowane przez Gminę na funkcjonowanie Żłobka w 2020 r. wyniosły 1 630 244,99 zł 

i były niższe w porównaniu do 2019 roku o 420 580,22 zł. Jeżeli jednak w wydatkach ogółem nie 

zostaną uwzględnione wydatki inwestycyjne, wówczas kwota na wydatków związanych  

z funkcjonowaniem placówki w 2020 r. będzie wyższa niż w roku 2019 o 136 697,55 zł . 

 

 

 PRZEDSZKOLA  
 

Na terenie gminy Pułtusk funkcjonuje 12 przedszkoli: w tym 4 publiczne  

i 8 niepublicznych. W stosunku do roku 2019 liczba przedszkoli nie uległa zmianie. Oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych są uzupełnieniem sieci przedszkoli, i tak jak w roku 

2019, funkcjonują przy pięciu szkołach podstawowych. Rada Miejska  

w Pułtusku 20 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Filii  Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku z siedzibą w Bobach. W budynku  

po zlikwidowanej Szkole Filialnej w Bobach od 1 września 2020 r. utworzony został Punkt 

Przedszkolny (uchwała nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie utworzenia i organizacji Punktu Przedszkolnego w Bobach przy Przedszkolu Wiejskim 

w Przemiarowie). 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 

uczęszczało – 982 dzieci, w 2019/2020 – 1001 dzieci. Od września 2020 roku  

do przedszkoli uczęszcza 993 dzieci (źródło: System Informacji Oświatowej – stan na  

30 września danego roku szkolnego). 
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ODDZ. PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W PUŁTUSKU
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Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk

rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2018/2019

 
 

W roku szkolnym 2019/2020 w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w Szkole Filialnej  

w Bobach z opieki korzystało 5 dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 do nowo utworzonego 

Punktu Przedszkolnego w Bobach nie zgłosiło się żadne dziecko.  
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 SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK    
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 
 

W 2020 roku uczniowie realizowali obowiązek szkolny w 6 szkołach podstawowych:  

4 na terenie miasta i 2 na terenach wiejskich. Od 1 września 2020 roku  

zlikwidowana została Filia w Bobach, organizacyjnie podporządkowana Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. W Szkole Filialnej  

w Bobach w klasach I-III uczyło się 3 uczniów, którym zapewniono kontynuację nauki  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.  

(uchwała Nr XXVI/249/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 kwietnia 2020 r.  

w sprawie likwidacji Filii Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej  

w Pułtusku z siedzibą w Bobach).  

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej  w Pułtusku; 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki  

w Pułtusku; 
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 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 wchodziły: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka 

Sucharskiego w Pułtusku, 

 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Pułtusku; 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie 

W skład Zespołu wchodziły: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie, 

 Przedszkole Wiejskie w Przemiarowie. 

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

2018 /2019 – 2 438 uczniów. Od 1 września 2020 roku do szkół podstawowych uczęszcza 2 164 

uczniów (źródło System Informacji Oświatowej - stan na 30 września). 
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Wyniki egzaminów zewnętrznych 
 
W roku 2020 uczniowie po raz drugi przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Odbył się on, z uwagi 

na sytuację pandemiczną, w terminie 16-18 czerwca 2020 r. Egzamin przeprowadzony  był  

w formie pisemnej. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia wyniosła 50 z jęz. polskiego,  

30 z matematyki i 60 z jęz. obcego. Uczniowie otrzymują wynik procentowy. 
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Egzamin ósmoklasisty 

 
 Język polski Matematyka Język angielski Język rosyjski 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 3 Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI W PUŁTUSKU 

A
rk

u
sz

 

st
an

d
ar

d
o

w
y 53 48 53 32 53 40 0 0 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

NR 2 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. MJR. HENRYKA 

SUCHARSKIEGO W PUŁTUSKU 

A
rk

u
sz

 

st
an

d
ar

d
o

w
y 

43 59 43 44 43 59 0 0 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI  

IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU 

A
rk

u
sz

 

st
an

d
ar

d
o

w
y 101 53 101 41 101 48 5 95 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. RMT WITOLDA PILECKIEGO 

W PRZEMIAROWIE 

A
rk

u
sz

 

st
an

d
ar

d
o

w
y 14 59 14 49 8 57 6 36 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. BŁ. JANA PAWŁA II  

W PŁOCOCHOWIE 

A
rk

u
sz

 

st
an

d
ar

d
o

w
y 12 57 12 26 12 42 0 0 

 

 

 ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY REALIZOWANE  

PRZEZ GMINĘ 
 

Realizacja „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk” 
 
W 2020 r. program realizowany był poprzez wszystkie przewidziane w nim formy: 
 
1) stypendia Burmistrza Miasta Pułtusk za wyniki w nauce i w sporcie, 

2) nagrody Burmistrza Miasta Pułtusk dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego 

uzyskali najwyższy wynik w nauce w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Pułtusk, 

3) nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej z uczniami uzdolnionymi, 
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4) realizację projektów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych we współpracy  

z instytucjami zewnętrznymi, 

5) organizację i realizację konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk. 

 

 STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK 
 
Burmistrz Miasta Pułtusk przyznaje corocznie stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia 
naukowe, sportowe i artystyczne. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. stypendium 
motywacyjne otrzymywało 85 uczniów, w tym 72 - naukowe i 13 – sportowe. Wysokość 
stypendium wynosiła 180 zł miesięcznie. Łącznie w tym okresie wypłacono stypendia na kwotę 
91 800 zł.  
 
 
 

 
 
 
 
 
W okresie wrzesień - grudzień 2020 r. stypendium motywacyjne w wysokości 180 zł miesięcznie 
otrzymywało 82 uczniów,  w tym 81 - naukowe i 1 - sportowe. Łączna kwota wypłaconych  
w tym okresie stypendiów to 59 040,00 zł. 
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Liczba przyznanych stypendiów na okres styczeń – czerwiec 

 

stypendium 2019 rok 2020 rok 

naukowe 76 72 

sportowe 10 13 

razem 86 85 

 
Liczba przyznanych stypendiów na okres wrzesień –grudzień 

 

stypendium 2019 rok 2020 rok 

naukowe 73 81 

sportowe 12 1 

razem 84 82 

 
 

Kształcenie młodocianych  
 
Pracodawcy, którzy prowadzą przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników otrzymują 

dofinansowanie kosztów kształcenia, które stanowi pomoc publiczną  

de minimis. Środki na ten cel przekazywane są gminie przez wojewodę.  

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku 

pozyskano 139 484,16 zł. Kwota została wypłacona 24 pracodawcom za kształcenie  

18 pracowników młodocianych. W 2019 r. łączną kwotę 190 308,76 zł, wypłacono  

23 pracodawcom z tytułu kształcenia 25 młodocianych uczniów.  
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Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

W 2020 r. wydatkowano 66 381,91 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pułtusk. Była to kwota mniejsza o 26 360,65 zł 

niż kwota wydatkowana w 2019 r. (Dla porównania w 2019 r. dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  Gminie Pułtusk wyniosło 92 742,56 zł.) 

 

Dofinansowanie obejmowało:  

 

 udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, 

studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli 

prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

 udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie  

i placówki doskonalenia nauczycieli; 

 wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.  

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 w 2020 roku przeznaczyła 368 432,64 zł. Z dowożenia 

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

uczęszczający do szkół podstawowych, których droga przekraczała odpowiednio 3 i 4 km. 

Zapewniono również refundację kosztów poniesionych na dowożenie 8 uczniów 

niepełnosprawnych, którym transport i opiekę zapewniali rodzice. Gmina poniosła na ten cel  

wydatek w wysokości 9 980,79 zł. 

 

 PROGRAMY REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

GMINY PUŁTUSK I ŻŁOBKU MIEJSKIM 
 

Program Maluch + 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 

realizowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dofinansowanie 

przeznaczone zostało na utrzymanie 81 miejsc opieki w Żłobku Miejskim  

w Pułtusku. Na ten cel w 2020 roku pozyskano 131 220,00 zł.  
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Program rządowy POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE 

 

     Gmina Pułtusk doposażyła kuchnię w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. Zakupiono m.in. piec konwekcyjno-parowy, 

kuchnie elektryczne, patelnie elektryczne, taborety gazowe. Zadanie zostało dofinansowane  

ze środków Ministerstwa Edukacji I Nauki w ramach rządowego projektu „Posiłek w szkole  

i w domu” w kwocie 80 000, zł z udziałem środków własnych Gminy. Koszt całości inwestycji – 

100 000,00 zł.  

 

W 2020 roku kontynuowane były projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych: 

 Przyszłość należy do nas – rozwój umiejętności uczniów ZS nr 2 w Pułtusku – projekt został 

zakończony w listopadzie 2020 r; 

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku – akademią zdobywania kompetencji – projekt  został 

zakończony w listopadzie 2020 r.; 

 Akademia kompetencji i eksperymentów dla uczniów małych szkół w Gminie Pułtusk - 

projekt został zakończony w listopadzie 2020 r. 

 Nauka kluczem do sukcesu – rozwój kompetencji kluczowych PSP nr 3 w Pułtusku 

 – zakończenie projektu w marcu 2021 r. 

 Młodzi ludzie w wielkim świecie innowacji – stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów 

PSP nr 1 w Pułtusku - projekt został zakończony w listopadzie 2020 r. 

 Erasmus +, 

 Excellent Start to be Smart - projekt został zakończony w listopadzie 2020 r. 
 

 

Zdalna Szkoła 

W ramach programu „zdalna Szkoła” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji – Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Pułtusk pozyskała 79 450,07 zł na zakup  

35 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych do nauki zdalnej.   

 

Zdalna Szkoła + 

Z drugiej edycji programu „zdalna Szkoła +” Gmina Pułtusk otrzymała 114 972,00 zł na zakup  

39 laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. 
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Liczba laptopów przekazanych poszczególnym szkołom  
w ramach programu „zdalna Szkoła” i „zdalna Szkoła +” 

 

Nazwa szkoły „zdalna 
Szkoła” 

„zdalna 
Szkoła+” 

Razem 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej  
w Pułtusku 

2 5 7 

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 8 7 15 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku 

9 10 19 

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

11 13 24 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie 3 2 5 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł Jana Pawła II  
w Płocochowie 

2 2 4 

Razem 
 

35 39 74 

 

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

 

W ramach rządowego programu rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych (szkół specjalnych 

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

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uzyskali dofinansowanie kosztów 

zakupu podręczników. W 2020 r. z rządowego programu pozyskano dotację celową na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych dla 90 uczniów. Dofinansowanie na łączną kwotę  

24 013,08 zł. 

 

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe  

Na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w roku 2020 r. pozyskano dotację celową w wysokości 241 985,83 zł (wsparciem 

objęto 2163 uczestników). 

 

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego 

Gmina Pułtusk w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 

realizuje projekt pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 

do nauczania zdalnego”. Dzięki projektowi Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
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w Pułtusku został doposażony w sprzęt do nauki zdalnej – 8 komputerów, 13 laptopów,  

12 tabletów, 13 drukarek laserowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne o wartości 105 313,33 zł 

oraz oprogramowanie do przedmiotów matematyczno – przyrodniczych na kwotę 24 148,17 zł. 

Odbyły się szkolenia dla nauczycieli do przeprowadzania lekcji zdalnych oraz szkolenia  

dla uczniów z odbywania nauki zdalne. 

 

Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

W związku ze zwiększeniem zadań Gmina Pułtusk wystąpiła do Ministra Edukacji Narodowej  

z wnioskiem o przyznanie dofinansowanie z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

z tytułu  wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów 

przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2020 r. Pozyskane środki – 90 504,00 zł. 

 

 
 
 

VIII. GOSPODARKA 

 

 PRZEDSIĘBIORSTWA  
 
Na koniec 2020 r. według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEDIG) prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, aktywnych przedsiębiorców, dla których 

gmina Pułtusk jest głównym miejscem wykonywania działalności było 1801 (w roku 2019 - 

1751). Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych.  Inne podmioty  

w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają 

wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie 

poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez przedsiębiorcę 

wnioskującego o wpis.  

 

Liczba wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku 

o wpis przedsiębiorcy do CEIDG 

   2020 r.          2019 r.    

         134          192     
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Wiodącymi branżami, w których działają przedsiębiorstwa w gminie Pułtusk są: 

- usługi budowlane, 

- handel, 

- usługi motoryzacyjne, 

- transport drogowy, 

- usługi gastronomiczne, 

- działalność rachunkowo księgowa, doradztwo podatkowe. 

 

 RYNEK PRACY  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. według danych GUS – stopa bezrobocia, która określana jest na 

poziomie powiatu – w poziomie pułtuskim wynosiła 13,1% i w porównaniu do grudnia roku 

poprzedniego wzrosła o 1,1 punktu procentowego. W tym samym okresie, dla kraju wskaźnik 

ten wzrósł o 1 punkt procentowy i równy był 6,2%.  

W województwie mazowieckim wzrost poziomu bezrobocia, mierzony stopą procentową, był 

niższy niż w kraju i powiecie (stopa bezrobocia dla województwa na koniec 2020 r. osiągnęła 

wartość 5,2%). 

 

 

Stopa bezrobocia w powiecie pułtuskim,  

w poszczególnych miesiącach, na tle województwa i kraju (dane GUS) 
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Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Pułtusk, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku (stan na 31 grudnia) 

 
 

Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Pułtusk, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku, według wybranych kategorii 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA OSÓB 

BEZROBOTNYCH 

Bezrobotni ogółem 1401 

w
 t

y
m

: 

mężczyźni 711  
(w tym z prawem do zasiłku 96) 

kobiety 690  
(w tym z prawem do zasiłku 135) 

osoby do 25 roku życia 209 

osoby powyżej 50 roku 
życia 

324 

osoby niepełnosprawne 32 

osoby długotrwale 
bezrobotne 

822 

osoby bez kwalifikacji 
zawodowych 

535 

osoby z prawem do zasiłku 231 

osoby bez prawa do 
zasiłku 

1170 

 

 

Z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – dane statystyczne dotyczące  powiatu 

pułtuskiego przedstawiały się  następująco. Na koniec grudnia 2020 roku 16,8% osób 

zarejestrowanych posiadało prawo do zasiłku.  W stosunku do roku ubiegłego liczba osób 

pobierających świadczenie z tytułu pozostawania bez pracy spadła o 1,4 punktu procentowego. 

56,5% zarejestrowanych zamieszkuje tereny wiejskie. Zjawisko to od wielu lat jest niezmienne. 

Osoby pochodzące z terenów wiejskich mają przeważający udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych. Od co najmniej czterech lat, za wyjątkiem roku 2019, wśród bezrobotnych 
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liczniejszą grupę stanowią mężczyźni (w 2020 r. 50,2%). Blisko 30% bezrobotnych, to osoby  

w wieku 25-34 lata, głównie kobiety (63%). Analizując strukturę bezrobotnych pod kątem czasu 

pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę stanowią osoby pozostające w ewidencji PUP  

w Pułtusku powyżej 24 miesięcy. Stanowią one blisko 30% ogółu bezrobotnych. Wśród 

najliczniejszej grupy osób pozostających bez pracy (24 miesiące+) dominują kobiety i jest  

to jedyny przedział wiekowy. Panie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku 

powyżej 24 miesięcy stanowią 17,3% ogółu bezrobotnych.  

 

Dane statystyczne wskazują na wysoki poziom bezrobocia wśród osób z wykształceniem 

gimnazjalnym/podstawowym i poniżej. Jest to najliczniejsza grupa stanowiąca ponad 26% ogółu 

bezrobotnych. W tej grupie ewidentnie przeważają bezrobotni mężczyźni.  

 

Według danych statystycznych, średnio bezrobotne kobiety to osoby z wykształceniem  

co najmniej średnim ogólnokształcącym. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 

wynosi 62,2%. Osoby bez doświadczenia zawodowego stanowią niewielki odsetek ogólnej liczby 

osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku (ok. 18%). Najliczniejszą 

grupą są osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym – tj. z co najwyżej 5-letnim stażem 

pracy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił – zarówno w roku 2019, jak i 2020 – 

 aż 45%. Udokumentowany ww. staż pracy w roku 2020 posiadało 1230 bezrobotnych, zaś  

w roku poprzedzającym 1115 osób. Istnieje bezwzględna zależność pomiędzy nabytym 

doświadczeniem, a liczbą osób bezrobotnych – liczba osób bezrobotnych maleje wraz  

ze wzrostem stażu pracy. Bezrobotne kobiety, to na ogół osoby o udokumentowanym 

nielicznym stażu pracy. Blisko 67% posiada mniejsze niż pięcioletnie doświadczenie lub nie 

posiada go w ogóle. Mężczyźni pozostają w przewadze w kategoriach: bez stażu pracy lub  

o stażu pracy 10 lat i więcej. W 2020 roku osoby: długotrwale bezrobotne stanowiły 60,2%,  

do 30 roku życia – 32,6%, powyżej 50 roku życia – 20,6%, niepełnosprawne – 2,2%, ogółu 

zarejestrowanych. 
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IX. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
  
 

Z uwagi na dokonujące się w ostatnich latach zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, planowaną realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej 

nr 61”, wpływające wnioski mieszkańców w sprawie zmian studium obejmujące różne 

lokalizacje na terenie gminy Pułtusk, 30 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Pułtusku podjęła 

uchwałę Nr XXIV/241/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk”. W dniu 23.06.2020 r. 

została zawarta umowa z firmą AMS CONCEPT Sp. z o.o. na sporządzenie kompletnego projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk,  

a planowany okres realizacji to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

 

 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

stan na 31.12.2020 r.: 

        

 

 
 

 

Liczba MPZP  

obowiązujących: 

36 

                   

 

 

 

 
Powierzchnia  

objęta MPZP (ha): 

311 ha 
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Na terenie Gminy Pułtusk w 2020 r. obowiązywało „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk”, przyjęte uchwałą Nr XL/588/2002 

Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 8 lipca 2002 r., zmienione uchwałą Nr XLVIII/370/2014 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

30 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Pułtusku podjęła uchwałę Nr XXIX/276/2020 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec,  

gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 7527). 

Uchwała zawiera zapisy, że projekt planu nie narusza ustaleń studium stosownie do art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). 

Wojewoda Mazowiecki w dniu 3 sierpnia 2020 r. Nr WNP-1.4131.125.2020.MO (Dz. U. Woj. 

Maz. z 2020 r. poz. 8323). Zasięg  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przedstawia poniższy fragment mapy (źródło: pultusk.e-mapa.net). 
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Obecnie prowadzone są czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

zmierzające do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla terenu położonego przy ul. Tysiąclecia/Wojska Polskiego (teren dawnych Koszar),  

2. dla części wsi Trzciniec oraz części wsi Głodowo, 

3. dla działki nr ewid. 69/39 w obrębie 12 m. Pułtusk. 

Rada Miejska w Pułtusku 29 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/341/2020 w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie ustawy o ułatwieniach  

w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących  

dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

na terenie części działki nr ewid. 66, położonej w obrębie 12 m. Pułtusk 

 

Dla obszarów nieobjętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano 143 decyzje o warunkach zabudowy  

(o 23 mniej niż w roku 2019 r.) o łącznej powierzchni ok. 71 ha oraz 8 decyzji odmawiających 

ustalenia warunków zabudowy.  

 

Dla obszarów nieobjętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano 57 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego (tj.  o 3 mniej niż w 2019 r.). Łączna powierzchnia wynosi ok. 20 ha.  
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 EWIDENCJA ZABYTKÓW 
 
W dniu 20 maja 2020 r. zostało wydane zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 182/2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków 

położonych na terenie Gminy Pułtusk. Wprowadzone zmiany do zarządzenia wynikały z decyzji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

 DZIERŻAWA, NAJEM i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
 

Powierzchnia wydzierżawionego gruntu na 31.12.2020 r. wynosi 11,9380 ha (na 31.12.2019 r. - 

14,2915 ha). 

Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń na dzień 31.12.2020 r. wynosi 600,5 m2  

(na 31.12.2019 r. - 861,89 m2 ). 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiada 27,3278 ha gruntów oddanych  

w użytkowanie wieczyste, w tym 26,3712 ha to grunty w mieście, a 0,9566 ha – na terenach 

wiejskich. 

 

 SPRZEDAŻ NIERUCHMOŚCI GMINNYCH 
 

W 2020 r. Gmina Pułtusk zbyła sześć nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0491 ha  

oraz nieruchomość o powierzchni 0,0357 ha na rzecz jej użytkowników wieczystych. 

 

 SPRZEDAŻ LOKALI 
 

W 2020 r. Gmina Pułtusk zbyła dziewięć lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 

847,37 m2 wraz z przypadającymi na te lokale udziałami we współwłasności części wspólnych, 

które stanowią grunt oraz części budynków i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku 

właścicieli poszczególnych lokali, jak również zbyła jeden lokal mieszkalny o powierzchni 

użytkowej 37,52 m2 wraz z przypadającym na ten lokal udziałem w nieruchomości wspólnej. 

 

Dochód ze sprzedaży wyniósł 4 002 233,00 zł. Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży 

gminnych nieruchomości stanowią część dochodów budżetowych gminy.  

 

 NABYCIE NIERUCHOMOŚCI 
 

Gmina Pułtusk z mocy prawa nabyła 4 nieruchomości o powierzchni 0,2496 ha, w wyniku 

podziału nieruchomości Gmina nabyła 0,0045 ha gruntów wydzielonych pod drogę  

oraz 0,1829 ha w wyniku zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej.  
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 STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH 
 

Według stanu na 31.12.2020 r. gmina Pułtusk, po uwzględnieniu ww. sprzedaży i nabycia, była 

właścicielem 452 ha gruntów, z czego 224 ha to grunty w granicach miasta, 228 ha w granicach 

sołectw. Z ogólnej powierzchni gruntów gminnych 27 ha jest w użytkowaniu wieczystym, 

pozostała część stanowi tzw. gminny zasób gruntów wykorzystywanych na realizację zadań 

publicznych, oczekujących na sprzedaż lub zagospodarowanie. 

 
 

 
 
Zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości 

gospodaruje Burmistrz. Zarządzeniem nr 157/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Burmistrz Miasta 

Pułtusk przyjął „Plan wykorzystania zasobu nieruchomościami Gminy Pułtusk na lata 2020 –

2022”.  

 

Gmina Pułtusk gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb 

społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. Sprzedaż nieruchomości odbywa  

się w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej w ramach realizacji składanych 
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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 2020–2022 zakłada 

kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. Nabywanie nieruchomości na rzecz 

Gminy Pułtusk odbywa się w formach przewidzianych prawem, w związku z koniecznością 

realizacji zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją 

innych celów publicznych, w szczególności budowy dróg. 

 

 

X. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
 

 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
 

 

Gmina realizuje ustawowe obowiązki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania  ścieków poprzez świadczenie usług wykonywanych  przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Pułtusku (zwane dalej PWIK Sp. z o.o.), w którym Gmina 

posiada 100 % udziałów.  

 

W 2020 roku nie dokonano żadnych zmian w Zarządzie Spółki. Kapitał zakładowy Spółki  

na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 9 959 700 zł i dzielił się na  99 597 udziałów po 100 zł każdy. 

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

Miasta i Gminy Pułtusk w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz realizacja usług – 

głównie w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.   

 

PWiK Sp. z o.o.  w 2020 r. realizowało  zadania inwestycyjne na podstawie  opracowanego przez 

Zarząd Spółki i uchwalonego przez Radę Miejską w Pułtusku „Wieloletniego planu rozwoju 

 i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

PWIK sp. z o. o. w Pułtusku na lata 2017-2020”. 

 

Obsługiwana przez PWiK Sp. z o.o.   kanalizacja sanitarna na koniec 2020 r. wynosiła około  

71 km sieci w systemie grawitacyjno-pompowym, z pracującymi 21 przepompowniami ścieków, 

nadzorowanymi 24 h/d. Długość sieci wodociągowej na koniec 2020 r. wynosiła około 200 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.  

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 76 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

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

z aktualnie obowiązującymi normami, o czym świadczą  wyniki analiz  własnych i laboratorium 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie. 

Oczyszczalnia Ścieków funkcjonowała bez większych awarii, a oczyszczone ścieki spełniały 

wymagania pozwolenia wodno-prawnego i norm stawianych przez prawo ochrony środowiska. 

 

W 2020r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku realizowało:  

I. Zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

II. Zadania ze środków własnych. 

III. Zadania zlecone przez Gminę Pułtusk. 

 

Rok 2020 był kolejnym bardzo efektywnym rokiem realizacji zadań inwestycyjnych przez PWIK.  

Porównując do roku 2019 należy przede wszystkim podkreślić, że z sukcesem zakończona 

została rzeczowa realizacja trwającego  ponad 3,5 roku projektu  „Inwestycja sieci kanalizacyjnej 

i obróbki osadów w mieście Pułtusk”. 

Dofinansowanie projektu z UE: 10 475 396,48 zł. 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:  20 207 263,57 zł. 

 

I.  Zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 

 

1. „Dostawa pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi 

i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej” – umowa na realizację zadania zawarta została 

21.01.2020 r. : 

 wartość zadania: 1 226 310,00 zł; 

 wykonawca: firma DOBROWOLSKI Spółka z o.o., ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 

Wschowa;  

 zakończenie realizacji zadania: IV kwartał 2020 r.  

Samochód ciśnieniowo-ssący do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej 
 

 
2.  „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Białowiejskiej na dz. 40/3 i dz. 40/4”: 

- opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie - wartość umowy 13 530,00 zł; 
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-  02.09.2020 r. podpisanie kontraktu na realizację ww. zadania: 

 wartość umowy: 189 654,71 zł; 

 wykonawca:  Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod. – Kan., Energetycznych, Handlu  

i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą: ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów; 

 wybudowano około 260 mb sieci kanalizacji sanitarnej; 

 zakończenie realizacji zadania: IV kwartał 2020 r. 

 

 
Podpisanie umowy na realizację zadania 

 pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  w ul. Białowiejskiej na dz. 40/3 i dz. 40/4” 

 

 

3. „Modernizacja i rozbudowa węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”: 

 wartość inwestycji: 1 349 001,10 zł ;  

 dokonano m.in. odbioru stacji  polimeru, pomp, kamer, instalacji elektrycznych, 

sanitarnych, systemu transporterów, instalacji dozujących polielektrolit, przenośnika 

ślimakowego, trwał etap uruchomienia i rozruchu urządzeń, eksploatacji i szkolenia; 

 zakończenie realizacji zadania: IV kwartał 2020 r. 
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Wirówka dekantacyjna firmy FLOTTWEG 

 
II. W ramach inwestycji własnych PWIK zrealizowało następujące zadania: 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza. 

2. Kontynuacja wymiany sieci wodociągowej pod mostem na ul. Świętojańskiej. 

3. W ramach remontu Mostu Świętojańskiego wymienione zostały dwa przewody 

wodociągowe, zlokalizowane po obu stronach mostu. 

4. Budowa wodociągu w Płocochowie – około 140 mb. 

 

Wymiana sieci wodociągowej pod mostem na ul. Świętojańskiej 
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III. Zadania zlecone przez Gminę Pułtusk 

W ramach prac zleconych przez Gminę Przedsiębiorstwo wykonało odcinek przewodu 

wodociągowego w Przemiarowie, dokonało modernizacji kanalizacji sanitarnej na placu 

Teatralnym długości  ok. 150 mb, wymienionych zostało 8 szt. przyłączy wodociągowych przy 

remontowanych przez Gminę Pułtusk ulicach, wykonano przełączenia 6 szt. przyłączy 

wodociągowych do sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej.  

 

 CIEPŁOWNICTWO 
 
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem, 

przesyłem i dystrybucją ciepła. Spółka prowadzi działalność na lokalnym rynku dostarczając 

odbiorcom energię cieplną w postaci centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 

 

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

na podstawie opracowanego przez Zarząd, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą  

i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników rocznego planu inwestycji i modernizacji.                                                                                        

Zadania remontowe realizowane są na podstawie przedstawionych planów w zakresie 

wytwarzania i przesyłu ciepła przy zatwierdzeniu taryfy dla ciepła. 

 

Kapitał zakładowy spółki: 1.843.000,00 zł. 

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

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Warszawa XII taryfę dla ciepła  

o Nr. OŁO.4210.33.2019.BG z dnia 14 listopada 2019 r. (Biuletyn Branżowy Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 14 listopada 2019 r.,  poz. 283/19). Wysokość cen i stawek opłat  

dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców ciepła obowiązuje od 01.12.2019 r.  

do 31.09.2021 r.        

              

W 2020 roku Zarząd PEC Pułtusk Sp. z o.o. realizował cele zarządcze zgodnie z uchwałą  

Nr 5/2020 Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.  

Spółka osiągnęła przychód z działalności operacyjnej w 2020 roku w wysokości  

7 810 093, 28 złotych. 

 

Wartość zrealizowanych w 2020 roku przez PEC Pułtusk Sp. z o.o. inwestycji opiewa na kwotę 

338 664,92 złotych. 

Wartość wykonanych remontów w 2020 roku przez PEC Pułtusk Sp. z o.o. opiewa na kwotę 

186 755,73 złotych. Na kwotę tą złożyły się koszty: 

 zakupu materiałów - 115 586,09 zł; 

 usług obcych -  71 169, 64 zł. 
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Krótki opis zadań inwestycyjno – modernizacyjnych zrealizowanych w 2020 roku  

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.: 

 

W zakresie wytwarzania ciepła: 

 Modernizacja układu sterowania pracą pomp w ciepłowni przy ul. Kolejowej 8 II etap 

Wykonano układ sterowania i regulacji obiegu wody  sieciowej w ciepłowni. Celem tego 

przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła, poprawa standardów 

jakościowych. 

 Budowa budynku gospodarczego (kontynuacja). 

W zakresie przesyłu ciepła:  

 Wybudowano dwa przyłącza sieci ciepłowniczej do dwóch nowo wybudowanych 

budynków wielorodzinnych na Osiedlu Miłosza. 

Wykonano projekt i wybudowano dwa przyłącza do indywidualnych węzłów ciepłowniczych, 

celem przyłączenia nowych odbiorców ciepła. 

 

Remonty zrealizowane w 2020 r. 

1. Remont koparko-ładowarki  HSW 9.50 (wymiana lemiesza do łyżki przedniej, remont 

mostów przednich i tylnych). 

2. Remont spycharki gąsienicowej DT 75M CNN 005E. 

3. Remont pompy wspomagania układu kierowniczego w pojeździe Volkswagen T4 WPU 

04640. 

4. Remont wiaty murowanej przy ul. Mickiewicza 36. 

5. Remont pomieszczenia sanitarnego WC w ciepłowni przy ul. Kolejowej 8. 

6. Remont muru oporowego w ciepłowni przy ul. Kolejowej 8. 

7. Remont dachu ciepłowni przy ul. Kolejowej 8 - nad zmiękczalnią.  

8. Remont budynku biurowego PEC przy ul. Mickiewicza 36, remont elewacji zewnętrznej.   

9. Remont komory ciepłowniczej przy ul. Piotra Skargi 37. 

10. Remont sieci ciepłowniczej przy ul. 1000-lecia, PSP3. 

11. Remont sieci ciepłowniczej przy ul. Na Skarpie 5. 

12. Remont węzła ciepłowniczego wymiana zbiornika C.W.U 400 l przy ul. 17 Stycznia 4. 

13. Remont węzła ciepłowniczego wymiana zbiornika C.W.U 600 l przy ul. 1000-lecia 35. 

14. Remont węzła ciepłowniczego Przedszkole Nr 5 wymiana pompy obiegowej i likwidacja 

naczynia przelewowego i montaż naczynka zbiorczego przy ul. 17 Stycznia 6. 

15. Remont komory i sieci ciepłowniczej wymiana ciepłomierza Dom Polonii.  

16. Remont węzła cieplnego zawór regulacyjny Dn 25 C.O. i C.W.U. Dn 20. 

17. Remont węzła ciepłowniczego  przy ul. Kolejowej – hurtowania „Grafit” wymiana układu 

regulacji C.O.   

18. Remont węzła ciepłowniczego przy ul. Jana Pawła II -  ETI POLAM montaż wymiennika 

JAD i czyszczenie wymienników JAD. 
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19. Remont węzła ciepłowniczego wymiana zbiornika wyrównawczego do c.o.   

20. Remont węzła ciepłowniczego montaż regulatora V na c.o. przy ul. Miłosza 11B.  

21. Remont węzła ciepłowniczego montaż Regulatora V na C.O. przy ul. Ignacego 

Daszyńskiego 94. 

22. Remont węzła ciepłowniczego montaż Regulatora V na C.O. przy ul. Klimaty 36.  

23. Remont węzła ciepłowniczego montaż naczynia przeponowego na c.o. 100 litrów.  

24. Remont węzła ciepłowniczego wymiana pompy obiegowej na c.o. 32 Poe 80C przy 

ul. 17 Stycznia 1.   

 

W 2020 roku zakresie swojej działalności Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku  

Sp. z o.o. realizowało zadania inwestycyjne i remontowe w  oparciu o przyjęte dokumenty 

programowe m.in.:  

 Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Pułtusk do 2020 r., 

 Aktualizowaną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pułtusk, obowiązująca w latach 

2018-2033, 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Pułtusk, 

 Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pułtusk na lata 2018-2021  

z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

 Aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pułtusk 2015-2030, 

 Program ograniczenia niskiej emisji  dla Miasta i Gminy Pułtusk na lata (PONE), 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk na lata 2015-2020, 

 Gminny program rewitalizacji miasta Pułtusk na lata 2016-2025. 

 

W 2020 roku  uchwałą nr 8/2020 uchwalono i wprowadzono Regulamin Organizacyjny Spółki 

wraz  z zaktualizowaniem schematu organizacyjnego Przedsiębiorstwa. Sytuacja epidemiczna na 

terenie kraju oraz okres wprowadzonych obostrzeń nie spowodowały znaczących zmian  

w bieżącym funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa. Obsługa klientów oraz kontrahentów odbywała 

się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.      

 

W związku  z upływem terminu ważności decyzji RLO.6224.10.2012 z dnia 7.11.2012 r. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o.  w listopadzie 2020 roku wystąpiło  

z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza  

z ciepłowni miejskiej w Pułtusku przy ulicy Kolejowej 8 pochodzących z instalacji 3 kotłów 

spalających miał węglowy z węgla kamiennego. Pozwolenie dotyczyło 6 substancji emitowanych 

z 1 emitora. Są to: tlenki azotu, dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pyły PM10  

i PM 2,5. Starosta Pułtuski wydał decyzję 11.01.2021 roku udzielając Przedsiębiorstwu 

Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o., w której to określono charakterystykę instalacji, 
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zastosowane urządzenia, miejsca wprowadzania pyłów i gazów do powietrza oraz dopuszczalne 

ilości substancji zanieczyszczających ustalone na wnioskowanym przez Przedsiębiorstwo 

poziomie. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku zostało zobowiązane do utrzymania 

w należytej sprawności urządzenia odpylające oraz prowadzenia regularnych przeglądów, 

remontów i kontroli.  Ważność pozwolenia emisyjnego określonego decyzją Starosty 

Pułtuskiego ustalono na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r. 

 

W 2020 roku zrealizowano także I etap umowy z Krajową Agencją Poszanowania Energii 

dotyczący wykonania studium wykonalności – modernizacji systemu ciepłowniczego PEC 

Pułtusk Sp. z o.o.  Zwieńczeniem realizacji I etapu było sporządzenie opracowania - „Studium 

wykonalności modernizacji systemu ciepłowniczego PEC w Pułtusku Sp. z.o.o.” (zakres 

zrealizowany przez KAPE w ramach umowy z 23.10.2019 r.).  

 

Zwieńczenie I etapu umowy zawartej z Krajową Agencją Poszanowania Energii skutkujące 

opracowaniem Studium wykonalności modernizacji systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. stanowi o rozpoczęciu  realizacji w 2021 roku kolejnych 

etapów II i III umowy, w ramach których odbędzie się: 

 

 kompleksowe  opracowanie wniosków o dofinansowanie z programu „Ciepłownictwo 

Powiatowe” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – ETAP II; 

 

 przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej modernizacji systemu 

ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. w zakresie 

budowy ciepłowni z dwoma kotłami biomasowymi 2,5 i 5 MW oraz modernizacji  

i budowy miejskiej sieci cieplnej w formule zaprojektuj i wybuduj / zakres ten obejmuje 

też wsparcie techniczne w ramach trwającego przetargu/ - III ETAP. 
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XI. INWESTYCJE 
 
 

Zadania inwestycyjne realizowane są przez Gminę Pułtusk w oparciu o przyjęte dokumenty 

programowe: 

 Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Pułtusk do 2020 r.;  

 Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pułtusk, obowiązująca w latach 

2018 – 2033;  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk na lata 2015 – 2020;  

 Gminny Program Rewitalizacji miasta Pułtusk na lata 2016 – 2025;  

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020;  

 Plany Odnowy Miejscowości we wsiach: Chmielewo, Olszak, Płocochowo, Białowieża, 

Głodowo, Przemiarowo, Moszyn, Lipniki Nowe, Grabówiec.  

 

 

 INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W LATACH POPRZEDNICH  

– ZAKOŃCZONE W 2020 R. 
 
 

1. Remont ulic Starego Miasta wraz z mostem w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2019-2020 wynosi 9 616 532,25 zł. 

Plan na 2020 r. – 8 815 259,25 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 8 815 083,85 zł, 

co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku: 

- zakończono rozpoczęte w roku 2019 prace polegające na „Remoncie ciągu ulic Starego Miasta 

– etap I” obejmującym remont następujących ulic: Świętojańska, Piotra Skargi, Marii 

Konopnickiej, Benedyktyńskiej;   

- zrealizowano w pełnym zakresie „Remont ciągu ulic Starego Miasta – etap II” obejmujący 

remont następujących ulic: Nowy Rynek, Panny Marii, Nadwodna o łącznej długości 1523 m 

oraz remont mostu ul. Świętojańska. 

Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
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Ul. Świętojańska w trakcie remontu 

 

 

2. Obiekty małej architektury na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2019-2020 wynosi 275 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 205 300,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 204 000,00 zł., co stanowi 

99,36 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia: domek z piaskownicą, zestaw zabawowy 

wielofunkcyjny dla młodszych dzieci, zestaw zabawowy wielofunkcyjny dla starszych dzieci, 

kiwak sprężynowy, kiwak tandem, huśtawka podwójna, huśtawka typu ważka (góra-dół)  

z odbojnicami, huśtawka typu snake (góra-dół), karuzela, huśtawka podwójna wahadłowa, 

ławki z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna placu zabaw, 

- wykonano ciąg komunikacyjny z kostki brukowej, dzielący teren placu zabaw na dwie strefy 

dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. 

 

 
Efekty wykonanych prac 
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3. Przebudowa świetlicy w Przemiarowie 

Wartość zadania w latach 2019-2020 wynosi 263 770,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 198 770,00 zł. 

Do 31 grudnia 2020 r.  wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 198 768,00 zł., 

co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- poniesiono koszt za opracowanie dokumentacji oceny technicznej budynku wraz 

z określeniem zakresu niezbędnych robót budowlanych oraz Program funkcjonalno-użytkowy 

przebudowy świetlicy w Przemiarowie w zakresie odtworzenia dachu, który uległ zniszczeniu  

w wyniku katastrofy budowlanej wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów; 

- w ramach etapu I-  Przebudowy świetlicy wiejskiej w Przemiarowie w 2020 roku wykonano:  

wymianę konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, z zachowaniem dotychczasowej 

geometrii dachu; po uprzedniej rozbiórce istniejącego dachu nad główna częścią budynku 

wykonano nowa więźbę dachową, jako tradycyjną drewnianą o układzie krokwiowo-

płatwiowym i pokryciu z blachodachówki; wykonawca poza ustalonym zakresem prac 

związanych z remontem dachu, przeprowadził usunięcie odparzonego tynku ze stropów i ścian 

oraz odgrzybianie zarażonej biologicznie powierzchni.  

 

 
Świetlica w Przemiarowie 
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 INWESTYCJE ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE W 2020 R.  

ORAZ ROZPOCZĘTE W 2020 R. I KONTYNUOWANE 
 

 

1. Budowa połączeń komunikacyjnych pomiędzy DW nr 618 ul. Wojska Polskiego z drogą 

powiatową ul. Mickiewicza – planowanie przestrzenne rozwoju sieci dróg na terenie 

miasta Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2020-2022 wynosi 520 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 20 000,00zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 8 610,00 zł, co stanowi 

43,05 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku: 

- opracowano koncepcję projektową dla połączenia komunikacyjnego pomiędzy DW 618 

ul. Wojska Polskiego z drogą powiatową ul. Mickiewicza. 

 

2. Kompleks dróg wraz z infrastrukturą drogową: Uzdrowiskowa, Spacerowa, Brzozowa, 

Leśna, Konwaliowa, Lipowa, Sosnowa, Wrzosowa 

W 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadaniu. 

 

3. Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w PSP nr 3 

Wartość zadania w latach 2020-2021 wynosi 700 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 22 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 9 970,00 zł, co stanowi 

45,32 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku: 

- opracowano dokumentację projektową modernizacji kuchni i stołówki szkolnej, 

- przeprowadzono procedurę przetargowa w wyniku, której wyłoniono wykonawcę robót 

budowlanych związanych z modernizacją kuchni i stołówki szkolnej w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku. 

 

4. Miejsce pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne 

miasta i rozwój turystyki 

Wartość zadania w latach 2020-2021 wynosi 150 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 20 000,00zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 12 509,01 zł, co stanowi 

62,55 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku wykonano: 

- makietę obrazująca scenkę rodzajową z powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka” 

Wiktora Gomulickiego, stanowiąca podstawę do wykonania w przyszłości rzeźby na tle bramy 

pod gmachem pułtuskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, 
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- tablice informacyjną, którą umieszczono w Alei Wiktora Gomulickiego, przedstawiająca 

miejsca związane z autorem powieści „Wspomnienie niebieskiego mundurka”. 

 

5. Przebudowa ul. Sarbiewskiego i rozbudowa ul. Granicznej w mieście Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2020-2021 wynosi 4 396 004,65 zł. 

Plan na 2020 r. – 2 783 724,90zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 692 252,12 zł, co stanowi 

24,87 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku: 

-przeprowadzono procedurę przetargowa w wyniku, której wyłoniono wykonawcę robót 

budowlanych związanych z budową infrastruktury drogowej z infrastrukturą towarzyszącą - 

Rozbudowa ul. Granicznej (jezdnia, kanalizacja deszczowa, przepust, oświetlenie), przebudowa 

ul Sarbiewskiego (jezdnia). 

Rozpoczęto prace budowlane, kontynuacja w roku 2021. 

Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

6. Modernizacja fontanny miejskiej w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2020-2021 wynosi 573 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 59 040,00 zł.  

W 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadaniu. 

W 2020 roku: 

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi 

modernizacji — przebudowy fontanny miejskiej w Pułtusku. 

 

 INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W LATACH POPRZEDNICH   

- REALIZOWANE W 2020 R. I KONTYNUOWANE W 2021 R. 
 

1. Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku 

Wydatki majątkowe: 

Wartość zadania w latach 2016-2022 wynosi 6 280 115,33 zł. (w tym wydatki majątkowe 

i bieżące) 

Plan na 2020 r. - 1 321 233,18  zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 1.096.400,11.zł., 

co stanowi 88,02 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 15 598,41 zł, 

co stanowi 49,68 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W ramach kolejnego etapu realizacji projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” 

od października trwały prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów w obszarze ulic 
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staromiejskich oraz placach przyszkolnych. Łącznie nasadzonych zostało: 234 sztuki drzew, 1797 

sztuk krzewów i bylin. Nowa powierzchnia biologicznie czynna: 2 470,4m2 

Nową roślinnością pokryła się niezagospodarowana część pasa drogowego  

przy ul. Nowy Rynek, ul. Przechodniej i ul. Reformackiej.  

W pasach drogowych nowo wyremontowanych ulic staromiejskich w pozostawionych na ten cel 

rezerwach pojawiły się atrakcyjne gatunki drzew. O brakującą zieleń uzupełniony został park 

edukacyjny przy PSP nr 3 a  nowo powstałe lodowisko przy PSP nr 4 zyska ciekawy widok 

poprzez zastosowanie gatunków krzewów w szczególności wyglądających atrakcyjnie w okresie 

jesienno-zimowym.  

Dopełnieniem nowo budowanego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 były drzewa 

i krzewy które przyniosły radość najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Dobór gatunków 

skomponowany został tak, aby znalazły się gatunki atrakcyjne wizualnie a jednocześnie 

bezpieczne dla ciekawskich maluchów.  

Mając na uwadze utrzymanie ciągłości drzewostanu wokół kanałków, którym niewątpliwie 

uroku dodają  płaczące wierzby rosnące na jego skarpie, przewidziano  ich uzupełnienie w  ilości 

80 szt. Charakterystyczny dla wierzb jest szybki przyrost masy, jednak jest to drzewo kruche  

i szybko starzejące się stąd konieczność dbania o sukcesywną wymianę drzewostanu.  

Inwestycja realizowana z udziałem środków zewnętrznych w ramach umowy o  dofinansowanie 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5. Poprawa, jakości 

środowiska miejskiego – typ 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i na obszarach 

funkcjonalnych.  

Gmina Pułtusk złożyła wniosek do NFOŚiGW z prośbą o zwiększenie udziału zieleni wobec 

całego projektu (dziesięć nowych obszarów zieleni). W tym celu wnioskowano o wydłużenie 

okresu realizacji projektu oraz zwiększenie wartości kosztów kwalifikowanych, co za tym idzie 

zwiększenie dofinansowania. 

 

2. Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku 

Wartość zadania w latach 2015-2021 wynosi 15 295 793,47 zł  

Plan na 2020 r. – 5 328 214,67  zł. 

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 5 310 759,21 zł., 

co stanowi 99,67 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 r. opracowano dokumentację projektową ul. Baltazara oraz przebudowano dwie ulice, 

tj:  

- ul. Wyszyńskiego - przebudowano odcinek od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego 

do skrzyżowania z ul. Ppłk A. Nowaka. Zaprojektowano frezowanie istniejącej bitumicznej 

nawierzchni jezdni ul. Kard. S. Wyszyńskiego wraz z wymianą krawężników oraz wzmocnienie 

nawierzchni nakładką bitumiczną. Szerokość jezdni pozostała bez zmian (6 m). 

Wyremontowano również nawierzchnie chodników i zjazdów na posesje przyległe. Wszystkie 

powierzchnie nieutwardzone w pasie drogowym zostały zagospodarowane jako zieleńce. 
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Ul. Wyszyńskiego po przebudowie 

 

- ul. Bartodziejską -   inwestycja realizowana była w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim 

na zasadzie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia zadania publicznego na odcinkach dróg 

stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego. Zakres prac obejmował m. in.: wykonanie 

odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie przebudowy nawierzchni 

bitumicznej jezdni, wykonanie chodnika z nawierzchnią z kostki betonowej, ciągu pieszo-

rowerowego z nawierzchnią bitumiczną oraz zjazdów, wykonanie elementów organizacji ruchu. 

W ramach zadania założono również montaż elementów obsługi uczestników ruchu 

rowerowego: wiat i stojaków rowerowych, punktów samoobsługi serwisowej, punktu 

monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia. W wyniku realizacji zadania powstało blisko 0,67 km 

ścieżki rowerowej.  

 

 
Ul. Bartodziejska po zakończeniu inwestycji 
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Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza „Kompleksowa poprawa warunków 

komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element 

gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim.”  

 

 

3. Dobra kultury Pułtuska – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk  

Wartość zadania w latach 2017-2021 wynosi 2 430 654,72 zł. 

Plan na 2020 r. – 830 710,63 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 814 806,79 zł, co stanowi 

98,08 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku: 

- rozpoczęto prace związane z przebudową i rozbudowa kamienicy przy ulicy Rynek 13; 

- zawarto umowę z inspektorem nadzoru nad realizacja zadania przebudowy i rozbudowy 

kamienicy przy ulicy Rynek 13; 

- zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci gazowej 

kamienicy przy ulicy Rynek 13. 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.  

 

 
Budynek przy ul. Rynek 13 w trakcie przebudowy 
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4. Dobra kultury Pułtuska – Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku  

Wartość zadania w latach 2017-2021 wynosi  5 571 066,58 zł. 

Plan na 2020 r. – 434 460,60 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 334 460,60 zł, co stanowi 

76,98 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową,  

- opracowano dokumentację projektową adaptacji historycznych piwnic magazynowych 

i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama wraz z renowacją amfiteatru; 

- rozpoczęto roboty budowlane adaptacji piwnic Starego Ratusza do nowych funkcji 

kulturowych i edukacyjnych; 

- zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego oraz 

przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie prowadzonych robót 

przy adaptacji piwnic starego ratusza; 

- wykonano i zainstalowano tablice informacyjne i pamiątkowe; 

- rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy adaptacji historycznych piwnic 

magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama wraz z renowacją 

amfiteatru; 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.  

 

Adaptacja piwnic Starego Ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych 
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5. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Pułtusk – ograniczenie niskiej 

emisji poprzez wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków na terenie gminy 

Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2018-2022 wynosi  2 970 188,13 zł. 

Plan na 2020 r. – 224 837,76 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 224 837,76 zł., co stanowi 

100 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- zakończono rozpoczęte w 2019 roku prace polegające na termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 17 Sierpnia 58;  

- zawarto umowę na świadczenie usług doradczych w przygotowaniu Gminy Pułtusk 

do realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk; 

- rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy wykonania projektu technologii 

kotłowni dla indywidulanych odbiorców z terenu Gminy Pułtusk oraz dostawę, montaż (oraz 

demontaż starego kotła) i uruchomienie instalacji dla: kotłów na pellet, kotła zgazowującego 

drewno, kotłów olejowych. 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Tytuł projektu „Wymiana urządzeń 

grzewczych na terenie Gminy Pułtusk” 

 

6. Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych – uruchomienie lodowiska wraz z usługami 

towarzyszącymi – popularyzacja i upowszechnianie sportów zimowych 

Wartość zadania w latach 2019-2022 wynosi  600 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 212 516,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 204 483,47 zł., co stanowi 

96,22 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- poniesiono koszty za uruchomienie lodowiska wraz z dostawą agregatu, 

- wypożyczono sprzęt ruchomy lodowiska w tym: bandy rekreacyjne, maty gumowe, 

samojezdną maszynę do pielęgnacji lodowiska tzw. „rolbę”, 

- poniesiono koszty zakup energii wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej. 

 

7. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w Gminie Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2019-2022 wynosi 300 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 81 392,98 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 60 412,96 zł., co stanowi 

74,22 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 
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W 2020 roku wykonano: 

- dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipniki Nowe;  

- dokumentacje projektową sieci wodociągowej w miejscowości Kacice; 

- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Grabówiec; 

- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Lipniki Nowe; 

- odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Przemiarowo; 

- zlecenie opracowania dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 

Kleszewo. 

 

8. Modernizacja dróg gminnych, w tym mosty i ulice przyległe  

Wartość zadania w latach 2018-2021 wynosi  2 347 410,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 55 000,00 zł.  

 

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 54 208,80 zł, co stanowi 

98,56 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- odebrano dokumentację projektową dla remontu mostu Benedyktyńskiego. 

 

9. Rozbudowa infrastruktury drogowej 

Wartość zadania w latach 2015-2022 wynosi  11 863 693,00 zł . 

Plan na 2020 r. – 1 015 908,35 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 974 031,67 zł, co stanowi 

95,95 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- odebrano dokumentację projektową dot. ulic: Chabrowa, Tulipanowa, Jaśminowa, Makowa. 

- utwardzono teren poprzez ułożenie kostki odtworzeniowej (z rozbiórki) o powierzchni ok. 435 

m2 -  al. Wojska Polskiego;  

- wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika i zjazdów przy ul. Sosnowej 

oraz zatoki postojowej przy u. Reformackiej w Pułtusku;  

- przebudowano chodnik na ul. Staszica na odcinku od mostu Senatorskiego do śluzy, o długości 

255m oraz 60 m chodnika o szerokości 1,5 m na ul. Traugutta w Pułtusku;  

- opracowano dokumentacje projektową dla przebudowy ulicy Glinki i ulicy Młodzieżowej; 

w pełnym zakresie przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie ulic poprzez 

ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; 

- wykonano roboty budowlane polegające na: przebudowie odcinka chodnika od ul. Marii 

Konopnickiej w kierunku ul. Młodzieżowej, przebudowie odcinka od ul. Benedyktyńskiej  

do skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej, przebudowie skrzyżowania ul. Świętojańskiej 

w kierunku ul. Kotlarskiej; 

- opracowano dokumentacje projektową dla przebudowy ulicy Kotlarskiej;  
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- wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy odcinka drogi ul. Gen. 

F. Kleeberga w Pułtusku w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów a także elementów organizacji 

ruchu;  

- opracowano dokumentacje projektową dla przebudowy ulic w Pułtusku: ul. Sienkiewicza wraz 

z ciągiem pieszo — rowerowym, ul. Baltazara na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wygon II 

wraz z ciągiem pieszo — rowerowym, ul. Wygon II —tylko jezdnia; 

- opracowano dokumentację projektową rozwiązań komunikacyjnych na działce nr 62/7 obręb 

19 Pułtusk wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 

 

10. Budowa drogi na odcinku od ulicy Wyszkowskiej z ulica Sukienniczą 

Wartość zadania w latach 2019-2021 wynosi 920 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 73 800,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 73 800,00 zł, co stanowi 

100 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- opracowano dokumentację projektową budowy drogi łączącej ulice Wyszkowską 

z Sukienniczą. 

 

11. Przebudowa dróg gminnych Głodowo-Przemiarowo nr 340429W i 340430W – poprawa 

bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2019-2022 wynosi  2 487 593,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 0,00zł. Rozpoczęcie prac w roku 2021. 

W 2020 r. przeprowadzono procedurę przetargowa w wyniku, której wyłoniono wykonawcę  

na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy dróg gminnych Głodowo – 

Przemiarowo.  

Inwestycja realizowana w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014—

2020. 

 
12. Zagospodarowanie przystani miejskiej oraz budynku – poprawa dostępności do walorów 

turystycznych 

Wartość zadania w latach 2019-2022 wynosi  800 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 50 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 41 516,90 zł, co stanowi 

83,03 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 r.: 

- opracowano inwentaryzację wraz z koncepcją przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 

istniejącego budynku przystani miejskiej; 

- ułożono chodnik i ustawiono słupki na terenie Parku Solna. 
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13. Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki  

Wartość zadania w latach 2017-2020 wynosi 137 710,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 62 080,30 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 62 080,30 zł , co stanowi 

100 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku wykonano: 

- mapy do celów projektowych; 

- zlecono kompleksowe opracowanie dokumentacji pozwalającej oszacować rzeczywisty stan 

techniczny budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, ul. Plac Teatralny 4 

w Pułtusku, możliwości jego przebudowy i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz obowiązujących przepisów. 

 

14. Odnowa budynku koszarowego, powojskowego na cele mieszkalne – Wyprowadzanie 

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania  

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki 

Wartość zadania w latach 2017-2020 wynosi 458 742,00 zł  

Plan na 2020 r. – 1 760,00 zł. 

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 1 760,00 zł. Jest to koszt 

wykonania aktualizacji kosztorysów budowlanych zabezpieczenia budynku przed dewastacją. 

 

15. Aplikowanie o środki zewnętrzne 

Wartość zadania w latach 2020-2022 wynosi  250 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 0,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadaniu.  

 

16. Rozbudowa monitoringu miejskiego 

Wartość zadania w latach 2015-2022 wynosi 298 368,71 zł. 

Plan na 2020 r. – 77 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 42 809,33 zł, co stanowi 

58,19 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- zlecono rozbudowę instalacji monitoringu poprzez rozmieszczenie kamer umożliwiających 

obserwację całego obszaru Parku Narutowicza przy ul. 3 Maja (10 kamer);  

- zlecono rozbudowę instalacji monitoringu poprzez rozmieszczenie kamer umożliwiających 

obserwację bulwaru wzdłuż kanałku zlokalizowanego w okolicy Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Klaudyny Potockiej (2 kamery);  

- zlecono rozbudowę instalacji monitoringu poprzez rozmieszczenie kamer umożliwiających 

obserwację terenu Pasażu Klenczona zlokalizowanego przy ul. R. Traugutta (5 kamer);  

- zlecono rozbudowę instalacji monitoringu poprzez rozmieszczenie kamer umożliwiających 

obserwację terenu parku przy ul. Widok (5 kamer);  
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- zlecono rozbudowę instalacji monitoringu poprzez rozmieszczenie kamer umożliwiających 

monitorowanie nieużytkowanego budynku koszar zlokalizowanego przy Al. Tysiąclecia  

(6 kamer);  

 

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

Wartość zadania w latach 2018-2020 wynosi 1 480 319,98 zł. 

Plan na 2020 r. – 138 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 69 000,00 zł, co stanowi 

50 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- poniesiono koszt za pełnienie obowiązków inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz 

koordynatora przy realizacji inwestycji; 

- wykonano roboty malarskie pomieszczeń przedszkola, klatki schodowej roboty murarskie 

klatki schodowej, wykonano remont łazienek, jak również częściowy remont kuchni na parterze 

oraz prace zewnętrzne związane schodami ze strony szczytowej budynku; prace te stanowiły II, 

IIa i III etap modernizacji budynku przedszkola.  

 

18. Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Wartość zadania w latach 2019-2021 wynosi 250 000,00 zł. 

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2021. 

Do 31 grudnia 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadaniu.  

 

19. Budowa budynku Przedszkola wraz z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej 

w Przemiarowie  

Wartość zadania w latach 2019-2020 wynosi 4 100 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 50 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 44 340,60 zł, co stanowi 

88,68 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku wykonano: 

- mapy do celów opiniodawczych; 

- wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót i kosztorysami inwestorskimi. 

 

20. Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w mieście Pułtusk  

Wartość zadania w latach 2019-2020 wynosi 180 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 180 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 27 153,26 zł, co stanowi 

15,09 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku wykonano: 

- mapy do celów projektowych 
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- zlecono opracowanie projektu budowlanego pod automatyczna toaletę; 

- opracowano opinię geotechniczną do wniosku o odstępstwo dot. budowy toalety. 

Nowocześnie wyposażona miejska toaleta, zainstalowana w połowie grudnia 2020 roku 
u zbiegu ulic Staszica i Słowackiego, musiała przejść procedurę podobną do tej, jaka obowiązuje 
w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z projektem budowlanym została 
wkrótce potem podłączona do sieci wodociągowej oraz do kolektora sanitarnego. Niezbędne 
było również wykonanie dojścia/dojazdu wózkiem – chodnika z odpowiednim nachyleniem – 
umożliwiającego dotarcie do obiektu osobom obarczonym niepełnosprawnością.  
 
W pobliżu toalety wykonano rabaty, które obsadzono roślinnością zdobiącą okoliczny teren  
i całość objęto miejskim monitoringiem. 
 
21. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza, Słonecznej i Czereśniowej w mieście 

Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2015-2020 wynosi 445 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 0,00 zł.  

W 2020 r. trwało opracowanie zleconej w 2019 roku dokumentacji projektowej rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Słonecznej i Czereśniowej w Pułtusku. 
 
22. Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Pułtusk  

Wartość zadania w latach 2016-2020 wynosi 308 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 100 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 89 463,00 zł, co stanowi 

89,46 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku wykonano: 

- przełączenie 6 sztuk przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej w ulicy Świętojańskiej; 

- przebudowę przyłącza wodociągowego w ul. Piotra Skargi oraz ul. Benedyktyńskiej, 

- dokumentację budowy sieci wodociągowej w ulicy Rejenta.  

 

23. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2019-2021 wynosi 523 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 41 300,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 9 150,00 zł, co stanowi 

22,15 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku : 

- opracowano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Rejenta; 

- wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby kanalizacji sanitarnej w ul. Piotra Skargi; 

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i podłączenia 

budynków przy ulicy Rynek 42/44 i 46/48 oraz przy ulicy Piotra Skargi 37A, 37B, 39, 39A; 

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Wiosennej oraz ulicy Zielona Dróżka. 
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24.  Gospodarka odpadami z rozwojem form selektywnej zbiórki odpadów i ich 

zagospodarowaniem 

Wartość zadania w latach 2019-2021 wynosi 1 610 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 30 627,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 30 627,00 zł, co stanowi 

100 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- poniesiono koszt opracowania wniosku o dotację i wniosku o pożyczkę wraz z niezbędnymi 

załącznikami dla projektu „Rozwój form selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów 

w Gminie Pułtusk”. 

 

25.  Iluminacja ulic i placów w gminie Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2017-2021 wynosi 180 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 87 000,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 49 216,30 zł, co stanowi 

56,57 % zaplanowanych wydatków w 2020r. 

W 2020 roku: 

- poniesiono koszt zakupionych w roku 2019 iluminacji świątecznych (choinka oraz dekoracyjny 

napis „Wesołych Świąt”). 

 

26. Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Pułtusk 

Wartość zadania w latach 2017-2021 wynosi 763 972,72 zł. 

Plan na 2020 r. – 207 170,00 zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 136 974,87 zł, co stanowi 

66,12% zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia w ulicy Rynek; 

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ulicy Kotlarskiej; 

- zainstalowano nowe latarnie przy ulicy Młodzieżowej; 

- zmodernizowano oraz wymieniono oświetlenie na ulicy Rynek; 

- zlecono rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Pułtusk w miejscowościach: Grabówiec, 

Kokoszka, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Płocochowo, ul. Warszawska w Pułtusku, łącznie 14 

punktów świetlnych;  

- wykonano 11 punktów świetlnych: ul. Armii Krajowej, ul. Kosynierów, ul. Zielona Dróżka, 

ul. Jarzębinowa, ul. Solna, m. Grabówiec; 

- zlecono rozbudowę oświetlenia w miejscowości Trzciniec oraz w Pułtusku ul. Skorupki 

(2 punkty świetlne); 

- zlecono rozbudowę oświetlenia w miejscowości Ponikiew (5 punktów świetlnych). 
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27. Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich 

Wartość zadania w latach 2016-2021 wynosi 1 767 605,00 zł.  

Plan na 2020 r. – 196 800,00 zł. 

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 21 841,60 zł, co stanowi 

11,10 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- zlecono opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego Świetlica Przemiarowo –zmiana 

użytkowania I piętra na dwa mieszkania w istniejącym budynku świetlicy w Przemiarowie;  

- zlecono opracowanie zamiennej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót 
i kosztorysami inwestorskimi dla zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącej 
świetlicy wiejskiej w m. Głodowo". 
 

28. Rozbudowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą – na cele rozwoju klubów sportowych 

Wartość zadania w latach 2018-2021 wynosi 1 170 000,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 0,00 zł.  

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2021.  

Do 31 grudnia 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadaniu.  

 

29. Budowa boiska z funkcją lodowiska 

Wartość zadania w latach 2019-2021 wynosi 1 242 500,00 zł. 

Plan na 2020 r. – 826 000,00zł.  

Do 31 grudnia 2020 r. wykonanie finansowe na tym zadaniu wyniosło 713 733,56 zł., co stanowi 

86,41 % zaplanowanych wydatków w 2020 r. 

W 2020 roku: 

- zakupiono bandy rekreacyjne oraz maty gumowe stanowiące stałe wyposażenie lodowiska; 

- zakończono w pełnym zakresie prace związane z budową boiska z funkcją lodowiska. 

Gmina Pułtusk uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa 

Polska – Program rozwoju lokalnej Infrastruktury sportowej – edycja 2020. 
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XII. MIESZKALNICTWO 
 
 
Spółka gminna Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. (zwana dalej TBS 

Pułtusk Sp. z o.o.)  zajmuje się realizacją części zadań samorządu w zakresie mieszkalnictwa, 

zarządza zasobem mieszkaniowym gminy Pułtusk oraz wspólnotami mieszkaniowymi  

i zasobem własnym. 

 

W 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej: 

- uchwałą nr 01/02/2020 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2020 r. z funkcji Prezesa Zarządu 

został odwołany z dniem 29 lutego 2020 r. Pan Paweł Krężołek, a Prezesem Zarządu z dniem  

1 marca 2020 r. został Pan Dariusz Ogniewski (uchwała nr 02/02/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.),  

- do pełnienia funkcji Prokurenta z dniem 1 maja 2020 r. powołano  Pana Dariusza 

Pietrzykowskiego (uchwała Zarządu Spółki z dnia  23 kwietnia 2020 r.), 

- uchwałą nr 01/05/2020 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2020 r. z funkcji Członka Zarządu  

został odwołany z dniem 31 maja 2020 r. Pan Marek Siekierski, 

- z dniem 1 stycznia 2020 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki został 

powołany Pan Arkadiusz Średnicki (uchwała nr 5/2/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TBS Pułtusk Sp. z o.o.)  po uprzednim odwołaniu  

z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Mariana Polaka z dniem 1 stycznia 2020 r. 

(uchwała nr 5/1/2019 z 30 grudnia 2019 r.).  

 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.20220 r. wynosi 9.058.000,00 zł. 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. na 31.12.2020 r. dysponowało 398 

lokalami mieszkalnymi (tak jak w 2019 r.). 

Gmina Pułtusk na 31.12.2020 r. dysponowała 484 mieszkaniami, z których 343 stanowiło 

własność Gminy, a 141 było w jej posiadaniu. W porównaniu do 2019 roku Gmina Pułtusk 

dysponowała większą liczbą mieszkań. 

W ramach realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Pułtusk na lata 2017 – 2021”, obowiązującym na podstawie uchwały Nr XXXIII/276/2016 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2017-2021 -  w roku 2020 

zostały podjęte następujące działania: 

- prowadzono remonty budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 

Gminy Pułtusk, 

-  Rada Miejska w Pułtusku podjęła uchwałę Nr XXXII/304/2020 z dnia 30 września 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - 

Własnościowej w Pułtusku, 
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- Burmistrz Miasta Pułtusk zarządzeniem Nr 134/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy 

Pułtusk - określił warunki uprawniające do podwyższenia stawek czynszu. 

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

w sprawie wprowadzenia nowych stawek czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy 

Gminy Pułtusk stawki bazowe czynszu w 2020 r. wynosiły: 

 mieszkanie z c.o. – 7,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 mieszkanie z łazienką – 6,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 mieszkanie z wod-kan i WC – 5,95 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. 

 

Przewidziano również obniżkę stawek czynszu dla lokali mieszkalnych, które posiadają wspólne 

łazienki – w wysokości 24,4%. 

 
 

WARTOŚĆ PRZEPROWADZONYCH REMONTÓW  
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W 2020 r. w budynkach i lokalach Gminy Pułtusk przeprowadzono remonty na łączną kwotę  

151 057,71 zł (w 2019 r. -  na kwotę 228 187,53 zł): 

- remonty lokali mieszkalnych – ul. Traugutta 23, ul. 3 Maja 10,ul. A. Mickiewicza 32, ul. Rynek 

21, ul. Rynek 32, ul .Piotra Skargi 18, ul. Plac Teatralny 3, ul. Kombatantów 10, ul. 17 Sierpnia 

58, al. Polonii  1/3; 

- remont pionów głównych – ul. Plac Teatralny 3; 

- montaż skrzynek pocztowych we wszystkich budynkach gminy; 

- montaż drzwi wejściowych przy ul. Rynek 21; 

- remont komórek lokatorskich na posesji przy ul. Daszyńskiego 72; 

- przeglądy techniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych –16 szt.; 
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- postawienie altan na odpady na 5 posesjach; 

- postawienie dwóch pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych; 

- dofinansowanie 50% kosztu montażu stolarki okiennej – do 9 okien; 

- wymiana wodomierzy – ul. Świętojańska 10; 

- montaż instalacji systemu domofonu przy ul. Rynek 21 i 17 Sierpnia 4; 

- remont dachu i kanałów kominowych przy al. Polonii 1/3; 

- remont schodów przy ul. P. Skargi 18 i ul.17 Sierpnia 4. 

 

W 2020 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych przeprowadzono remonty na łączną kwotę 

382 453,08 zł (w 2019 r. - na kwotę 359 047,03 zł): 

 - montaż pompy – ul. 3 Maja 9; 

- wymiana studzienki kanalizacyjnej, wykonanie projektu co i cw, wykonanie instalacji co i cw, 

remont deszczówki oraz montaż koszy na odpady przy ul. 17 Sierpnia 58; 

- wymiana studzienki kanalizacyjnej oraz wykonanie projektu co i cw przy Al. Wojska Polskiego 

13 A; 

- wysypanie kamieniami ozdobnymi placu przed budynkiem oraz naprawa kostki brukowej przy 

Al. Wojska Polskiego 13 D; 

- remont klatek schodowych przy Al. Wojska Polskiego 38 A; 

- naprawa domofonu i chodnika oraz remont lamp przy Al. Wojska Polskiego 7; 

- montaż domofonów, montaż zaworów i konserwacja kotłowni – ul. Bartodziejska 48 A i B; 

- montaż drzwi oraz wymiana pionu kanalizacyjnego w piwnicy – ul. Jana Pawła II 19; 

-wymiana pionu kanalizacyjnego, montaż drzwi oraz wykonanie i montaż ogrodzenia przy  

ul. Kombatantów 1; 

- wymiana wodomierzy, remont przyłącza kanalizacyjnego oraz wykonanie wiaty śmietnikowej 

przy ul. Kombatantów 10; 

- wymiana wodomierzy i wykonanie wiaty na odpady – ul. Rynek 42/44; 

- remont klatek schodowych oraz mycie elewacji – ul. Kombatantów 5; 

- remont kominów oraz montaż siatek zabezpieczających – ul. 3 Maja 16; 

- wykonanie wiaty na odpady komunalne – ul. Podchorążych 2; 

- montaż skrzynek na listy – ul. Rynek 14; 

- remont dachu – ul. Świętojańska 2 i ul. Świętojańska 9; 

- wymiana wodomierzy – ul. Rynek 32; 

- wymiana wodomierzy oraz remont bramy – ul. Świętojańska 1 i ul. Rynek 18; 

- wykonanie projektu instalacji gazowej - ul. Świętojańska 10; 

- ułożenie kostki brukowej – ul. Stare Miasto 5/7; 

- wymiana wodomierzy i ciepłomierzy oraz montaż domofonu – ul. P. Skargi 11/13; 

- montaż domofonu – ul. Rynek 40. 
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W 2020 r. w budynkach TBS Pułtusk Sp. z o. o. wykonano remonty na łączną kwotę 290 740,46 

zł (w 2019 r. – na kwotę 101 050 zł): 

- remont pionu wodociągowego – ul.Traugutta 26; 

- remonty lokali mieszkalnych – Al. Wojska Polskiego 36 A, 17 Sierpnia 60; 

- wymiana przewodów do deszczówki – Al. Wojska Polskiego 36 A; 

- remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych – Al. Wojska Polskiego 36 B; 

- remont dachu – ul.17 Sierpnia 60, ul. Wspólna 2; 

- remont komórek lokatorskich – ul. Daszyńskiego 8; 

- remont lokali mieszkalnych – ul. 3 Maja 21, ul. Kolejowa 3, ul. Kolejowa 3 A, ul. Traugutta 26, 

Al. Wojska Polskiego 36, Al. Wojska Polskiego 36 A, Al. Wojska Polskiego 36 B; 

- montaż drzwi zewnętrznych – ul. Kotlarska 22/24; 

- remont pionu wodno – kanalizacyjnego – Al. Wojska Polskiego 36 A i 36 B; 

- malowanie klatek schodowych oraz projekt co – ul. Kolejowa 3 i 3A; 

- montaż skrzynek pocztowych – wszystkie budynki; 

- wymiana pionu kanalizacyjnego ul. Traugutta 26; 

- wykonanie wiaty na odpady – ul. Traugutta 26, ul. 17 Sierpnia 60, al. Wojska Polskiego 36,  

36 A i 36 B. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk sp. z o. o. w 2020 r. zakupiło samochód 

dostawczy Renault Trafic oraz mechaniczną odśnieżarkę/zamiatarkę, poprawiając tym samym 

zaplecze techniczne Spółki. 

 

Spółka zamierza kontynuować prace inwestycyjno - remontowe w budynkach oraz planuje 

wymianę piecyków gazowych na centralne ogrzewanie z sieci miejskiej w budynkach przy ul. 

Kolejowej 3 i ul. Kolejowej  3 A w Pułtusku. 

 

 

 

XIII. TERENY WIEJSKIE 
 

 ROLNICTWO 
 
 

W 2020 r. odbył się powszechny spis rolny, który trwał od 1 września do 30 listopada.  

Na terenie Gminy Pułtusk do spisu przewidzianych było 1200 gospodarstw rolnych, 

a ostatecznie spisanych zostało 1100 gospodarstw. Tylko 4 rolników odmówiło udziału w spisie, 

przy czym chodziło w tym przypadku o gospodarstwa z obszaru miejskiego. Pozostała część 

wcześniej zarejestrowanych gospodarstw albo uległa likwidacji poprzez sprzedaż/przekazanie 

(30 gosp.), albo z uwagi na zbyt mały areał nie podlegała spisowi (56 gosp.), ponieważ nie 
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wnosiła istotnych informacji do statystyki spisu. Zdarzyły się również przypadki zdublowania 

spisu gospodarstwa pod tym samym adresem (10 gosp.). 

Procentowy współczynnik wykonania Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Pułtusk wyniósł 

99,64%, przy średnim współczynniku na Mazowszu 97%. 

Spis prowadzony był 3 metodami: 

 - samospisu – rolnicy mogli spisać się samodzielnie przez Internet; 

 -  telefonicznie – wywiad prowadzony przez ankietera; 

 - spisu/wywiadu bezpośredniego – przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego 

(telefonicznie lub podczas wizyty). 

Do prowadzenia spisu/wywiadu bezpośredniego na terenie Gminy Pułtusk oddelegowanych 

było 4 rachmistrzów, którzy przed przystąpieniem do pracy musieli odbyć szkolenie i zdać 

egzamin kwalifikacyjny. 

Ponadto w siedzibie Urzędu Miejskiego został wyznaczony punkt do samospisu dla osób, które 

nie miały innego dostępu do Internetu i komputera, a które chciały spisać się samodzielnie. 

W akcję spopularyzowania spisu byli zaangażowani: radni, sołtysi, urzędnicy, koła gospodyń 

wiejskich, szkoły podstawowe oraz parafie, które swoim zasięgiem administracyjnym obejmują 

obszar gminy. 

Do koordynacji przebiegu spisu oraz przeprowadzenia akcji promocyjnej zgodnie z ustawą 

o spisie rolnym zostało powołane Gminne Biuro Spisowe, na którego czele stanął Gminny 

Komisarz Spisowy w osobie Burmistrza Miasta Pułtusk. W skład Biura wchodziły 4 osoby. 

 

 FUNDUSZ SOŁECKI 
 
W gminie Pułtusk funkcjonuje fundusz sołecki, który jest formą 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, 
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 budowa punktów oświetleniowych, 

 wspieranie inicjatyw społecznych m.in. organizacja festynów rodzinnych, dożynek  

czy spotkań wigilijnych. 

 

 
Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego wg sołectw 

 

 
 
 
 
 

XIV. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 
 

 

 TRANSPORT DROGOWY  
  

Na terenie Gminy Pułtusk znajduje się 176 km dróg. W mieście Pułtusk 45 km (w tym  

30 km dróg o nawierzchni utwardzonej) oraz na obszarach wiejskich 131 km dróg (w tym 51 km 

o nawierzchni utwardzonej). Wszystkie drogi utrzymywane są przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych sp. z o. o. w Pułtusku w ramach bieżącego utrzymania ulic i dróg gminnych. 

Zakres robót obejmuje: oznakowanie pionowe i poziome, równanie dróg i poboczy, naprawę 

ulic i dróg (uzupełnienie nawierzchni żwirowych, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, 

remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników, konserwację kanalizacji deszczowej, usuwanie 

roślinności z pasa drogowego), zimowe utrzymanie dróg.  
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Wysokość środków finansowych  poniesionych z budżetu Gminy Pułtusk 

na bieżące utrzymanie dróg 

 

 2020 r.      2019 r.    

     745 072, 96 zł          912 912,42 zł 

 

 

 

Wysokość środków finansowych  poniesionych z budżetu Gminy Pułtusk 

na utrzymanie czystości dróg 

 

 2020 r.      2019 r.    

     100 660, 00 zł          148 140,00 zł 

 

  

 

POCZEKALNIA AUTOBUSOWA 
 
Gmina Pułtusk zgodnie z umową użyczenia z 03.09.2018 r. zawartą z Powiatem Pułtuskim 

pokrywała w 2020 roku koszty utrzymania tymczasowej poczekalni w wysokości 1 000 zł 

miesięcznie. 

 KOMUNIKACJA MIEJSKA  
 
Komunikację miejską na terenie gminy Pułtusk, tak jak w roku poprzednim, 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. 

Natomiast świadczenie usług w zakresie wykonywania transportu zbiorowego osób komunikacji 

miejskiej  realizowane jest przez Sanimax Transport s. c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, 

przewoźnika wybranego  w przetargu.  

 

Trasy obsługiwane przez Sanimax Transport s. c. obejmują: 

 Linia A  (12 kursów): Poczekalnia ul. Nowy Rynek – ul. Tartaczna – Popławy Leśnictwo - 

Ponikiew – ul. Kwiatkowskiego – ul. Graniczna – ul. Sarbiewskiego – ul. Wyszkowska - 

Grabówiec  - Poczekalnia ul. Nowy Rynek – ul. Warszawska – ul. Marii Skłodowskiej – 

Curie – ul. Jana Pawła II – ul. Mickiewicza – ul. Al. Tysiąclecia – Al. Wojska Polskiego –  

ul. Kościuszki – Cmentarz Wojenny – ul. Kościuszki – ul. Rynek - Poczekalnia ul. Nowy 

Rynek; 
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 Linia B1 (szkolna): Cmentarz Wojenny  - ul. Kościuszki – ul. 3 Maja  - ul. Rynek –  

Al. Wojska Polskiego  - Al. Tysiąclecia – ul. Mickiewicza - Poczekalnia ul. Nowy Rynek – 

ul. Polna (Zespół Szkół Nr 2) – Szpital, ul. Kwiatkowskiego – ul. Tartaczna Sklep PSS – 

Szpital, ul. Kwiatkowskiego - ul. Graniczna – ul.  Sarbiewskiego – ul. Wyszkowska – 

Grabówiec – ul. Wyszkowska (skrzyżowanie Popławy) – Poczekalnia ul. Nowy Rynek –  

ul. Rynek – ul. Kościuszki – Cmentarz Wojenny. 

 

Opłaty, ulgi i zwolnienia w komunikacji miejskiej 
 

W 2020 r. na terenie Gminy Pułtusk obowiązywały ceny biletów ustalone uchwałą  

Nr XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie 

Gminy Pułtusk (załącznik Nr 1 ww. uchwały).  

 

1. Ceny biletów jednorazowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ceny biletów okresowych: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ww. uchwała reguluje również ulgi oraz zwolnienia z opłat za przewozy komunikacją publiczną 

na terenie Gminy Pułtusk . 

 

Rodzaj opłaty 
za przejazd   
autobusem 

za przejazd 
 busem 

elektrycznym 

Cena biletu jednorazowego dla jednej osoby 4 zł 2 zł 

Cena biletu jednorazowego  dla jednej osoby 
uprawnionej do opłaty ulgowej 50% 

2 zł 1 zł 

Cena biletu jednorazowego za przewóz bagażu 3 zł 1 zł 

Rodzaj opłaty 
za przejazd 
autobusem 

za przejazd 
 busem 

elektrycznym 

Cena biletu miesięcznego imiennego o 
nieograniczonej ilości przejazdów ważnego we 
wszystkie dni  

50 zł 20 zł 

Cena biletu miesięcznego imiennego o 
nieograniczonej ilości przejazdów ważnego we 
wszystkie dni dla jednej osoby uprawnionej do 
opłaty ulgowej 50%  

25 zł 10 zł 
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Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami  

i busami komunikacji miejskiej w Pułtusku  w zakresie biletów jednorazowych i miesięcznych 

 

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

komunikacji miejskiej w Pułtusku po okazaniu stosowanych dokumentów, są: 

a) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub 

ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 

nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

b) doktoranci do ukończenia 35 roku życia; 

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami i busami 

komunikacji miejskiej w Pułtusku, po okazaniu stosownych dokumentów są: 

a) osoby posiadające znaczy stopień niepełnosprawności, inwalidzi I grupy, osoby 

niewidome i ociemniałe, 

b) opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący osobie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, inwalidzi I grupy (w tym inwalidom wojennym i wojskowym) lub 

osobie niewidomej, 

c) dzieci oraz młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia i ich opiekunowie,  

d) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I, II, III stopnia na podstawie aktualnej legitymacji, 

Zasłużony Dawca Krwi, po okazaniu co najmniej 18 litrów krwi mężczyźni, 15 litrów krwi 

kobiety, 

e) osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym do ukończenia 24 roku życia 

wyłącznie przy przejazdach do szkół lub placówek szkolno-wychowawczych; 

f) osoby, które ukończyły 70 rok życia. 

3. Osobami uprawnionymi do korzystania z przejazdów autobusami i busami komunikacji 

miejskiej w Pułtusku na podstawie biletów jednorazowych za 2 zł są posiadacze Karty 

Rodziny 3+ wydawanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 109 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

Wydatki poniesione z budżetu Gminy Pułtusk na komunikację miejską  
w latach 2019 - 2020 świadczone przez: 

 
Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

„Zielone busy” 
 
 

 2020 r.      2019 r.    

                             174 076,01 zł     239 089,92 zł 

 

SANIMAX – Transport s. c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska 

 

2020 r.      2019 r.    

                                       358 601,53 zł       373 867,14 zł 
 

 

 

 

XV. ŚRODOWISKO 
 
 

 TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ 
 
 

Wysokość środków finansowych  poniesionych z budżetu Gminy Pułtusk 

na utrzymanie zieleni 

 

 2020 r.      2019 r.    

     569 157,38 zł          298 134,39 zł 

 
 

 

 OCHRONA KLIMATU I POWIETRZA 
 

Gmina Pułtusk realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym 

przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie 

szczegółowej inwentaryzacji indywidulanych źródeł ciepła na terenie Gminy Pułtusk”, w ramach 
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którego, wykonana została szczegółowa inwentaryzacja wszystkich źródeł ciepła w każdym 

lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym 

mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej, zlokalizowanym na terenie 

Gminy Pułtusk. Inwentaryzacja przeprowadzana była od października do listopada 2020 r.   

W celu zrealizowania tego zadania, Gmina Pułtusk zawarła umowę z Województwem 

Mazowieckim na uzyskanie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2020” w wysokości 126 690 zł (100% nakładów).  

Stworzona na podstawie inwentaryzacji baza danych pomoże określić priorytety działań 

i wydatki z nimi związane, wynikające m. in. z programu ochrony powietrza i programów 

służących wsparciu polityki Gminy w zakresie ochrony powietrza. 

 

W 2020 r. sukcesywnie realizowane były założenia wynikające z podpisanego porozumienia 

wspólnej współpracy dotyczącej programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którego celem jest poprawa 

efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów. Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Pułtusku udzielili niezbędnej pomocy przy wypełnieniu 25 wniosków o dofinansowanie.  

 

 OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI 
 

Azbest 

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 2020 r. Gmina Pułtusk w ramach przyznanego dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usunęła i przekazała do unieszkodliwienia 115,82 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 49 327,43 zł  w 100% 

dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  

 

Folia rolnicza  

Gmina Pułtusk przy udziale środków pochodzących z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu 

Big Bag”. 
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W dniach 27, 28 i 31 sierpnia 2020 r. w miejscowości Trzciniec na terenie gminy Pułtusk odbyła 

się zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Do punktu zbiórki zgłosiło się 80 

rolników. Łączna masa zebranych odpadów wyniosła 64,430 Mg, w tym: 

- folia rolnicza - 38,680 Mg 

- siatki i sznurki do owijania balotów - 4,385 Mg 

- opakowania po nawozach - 9,595 Mg 

- Big-Bag - 11,77 Mg 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 32 008,82 zł  w 100% dofinansowany z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Ww. zadania w zakresie ochrony środowiska były realizowane w oparciu o  obowiązujące 

programy, projekty i strategie.    

 

 UTRZYMANIE PORZĄDKU 
 
Utrzymanie porządku na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy zlecono 

Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

 

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest spółką gminną, której w 100% 
właścicielem jest Gmina Pułtusk. Spółka realizuje zadania, które obejmują min. gospodarkę 
odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie porządku i czystości, place zabaw, zarządzanie 
targowiskami. 
W składzie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej w 2020 r. nastąpiły zmiany: 
- Uchwałą nr 5/2020 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2020 r. został odwołany z Zarządu  
i funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pan Jacek Lichomski; 
- Uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2020 r. został powołany  z dniem  
1 kwietnia 2020 r. do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pan Kamil Szczepański, a uchwałą  
nr 6/2020 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2020 r. powierzono  Członkowi Zarządu Panu 
Kamilowi Szczepańskiemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki; 
- Uchwałą nr 7/2020 Rady Nadzorczej  z dnia 24 kwietnia 2020 r. powołano Pana Damiana 
Krzysztofa Szewczyka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. 
- Uchwałą nr 2/20 Zarządu Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. został odwołany  z dniem 15 stycznia 
2020 r. z funkcji Prokurenta Pan Cezary Kownacki; 
- Uchwałą nr 1/20 Zarządu Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. został powołany z dniem 15 stycznia 
2020 r. Prokurent Spółki w osobie Pana Jacka Przybysza, a uchwałą nr 2/20  Zarządu Spółki  
z dnia 26 maja 2020 r. został odwołany z dniem 31 maja 2020 r. z funkcji Prokurenta Pan Jacek 
Przybysz; 
- Uchwałą nr 5/1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 grudnia 2019 r. 
został odwołany z dniem 1 stycznia 2020 r.  z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pan 
Jarosław Jerzy Turłukowski; 
- Uchwałą nr 5/2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 grudnia 2019 r. 
został powołany z dniem 1 stycznia 2020 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  Pan 
Stanisław Guzel. 
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Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2.772.500 złotych i dzieli się  
na 5.545 udziałów po 500 złotych każdy. 
 

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. 

Aby podnieść estetykę naszego miasta, władze Gminy Pułtusk odnowiły kosze uliczne 

zlokalizowane w ciągu remontowanego odcinka drogi krajowej DK 61 od I cmentarza wzdłuż ulic 

Kościuszki, 3 Maja, Daszyńskiego, Warszawska aż do stacji benzynowej Orlen. 45 koszy ulicznych 

poddano renowacji poprzez piaskowanie, malowanie oraz naprawę uszkodzonych elementów. 

Koszt odnowienia koszy wraz z ich demontażem i montażem wyniósł 11 070 zł brutto. 

Zlecenia Gminy Pułtusk dla Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.  

w 2020 r. opiewały na kwotę 1 140 008,19 zł: 

1. Oczyszczanie terenów gminnych – koszt realizacji: 599 318,00 zł, 

2. Sprzątanie targowisk miejskich - koszt realizacji: 200 176,15 zł, 

3. Prowadzenie szaletu miejskiego  – koszt realizacji: 77 784,00 zł, 

4. Oczyszczanie dróg  asfaltowych na terenie gminy – koszt realizacji: 100 660,00 zł, 

5. Likwidacja nielegalnych wysypisk –  koszt realizacji: 162 070,04 zł, 

 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.  

 

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.  
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Według stanu na koniec grudnia 2020 r. liczba ludności - osoby zameldowane na pobyt stały  

lub czasowy wynosi 24 073, natomiast liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji wynosi 

21 163. 

 

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w Gminie Pułtusk 

został wprowadzony nowy sposób segregacji odpadów komunalnych obowiązujący od 1 lipca 

2017 r.  

Mieszkańcy w ramach segregacji odpadów, dzielą je na następujące frakcje:  

 papier;  

 metale i tworzywa sztuczne;  

 szkło;  

 biodegradowalne;  

 popiół.  

 

 

Odpady zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane były co najmniej 

raz w miesiącu. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady biodegradowalne wytworzone 

przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, odbierane były co najmniej raz 

na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następowało w ten sam dzień tygodnia, a w zabudowie 

wielorodzinnej odbierane były co najmniej dwa razy w tygodniu. 

 

PSZOK 

 
Na terenie Gminy Pułtusk funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zlokalizowane przy ul. Rybitew 32 i w Płocochowie. Przedmiotowe PSZOK-i otwarte są 6 dni  

w tygodniu w godzinach od 700 do 1500 (za wyjątkiem świąt).  

 

Obecnie w punkcie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:  

 papier;  

 tworzywa sztuczne;  

 metale;  

 opakowania wielomateriałowe;  

 szkło;  
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 popiół; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

 przeterminowane leki i chemikalia;  

 zużyte baterie i akumulatory;  

 zużyte opony w ilości 5 sztuk na rok na jedną nieruchomość zamieszkałą (zabudowa 

jednorodzinna);  

 odpady zielone;  

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

 czysty styropian.  

 

Opłaty 

Od 1 stycznia do 31 października 2020 r. obowiązywały opłaty zgodnie uchwałą 

Nr XIX/183/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz z uchwałą Nr XXI/210/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 grudnia 2019 

r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałe 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 17,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 34,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 46,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 58,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 68,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 76,50 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego 83,50 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego ośmioosobowego i większego 92,50 zł. od jednego 

gospodarstwa domowego. 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 115 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

2. Podwyższone miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel 

nieruchomości  nie wypełniali obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny wynosiły: 

 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 34,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 68,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 92,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 116,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 136,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego 153,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego 167,00 zł. od jednego gospodarstwa 

domowego, 

 dla gospodarstwa domowego ośmioosobowego i większego 185,00 zł. od jednego 

gospodarstwa domowego. 

3. Obowiązywało 5% zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

4. 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 – 5,90 zł, 

 pojemnik 240 L – 11,80 zł, 

 pojemnik 1100 L – 54,00 zł, 

 pojemnik 5 m3 – 245,00 zł, 

 pojemnik 6,5 m3 –  319,00 zł, 

5. Podwyższone miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny wynosiły: 

 pojemnik lub worek o pojemności 120 L – 11,80 zł, 

 pojemnik 240 L – 23,60 zł, 

 pojemnik 1100 L – 108,00 zł, 

 pojemnik 5 m3 – 490,00 zł, 
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 pojemnik 6,5 m3 – 638,00 zł. 

6. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  

od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości  

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny wynosiła 169,00 zł. 

7. Podwyższona ryczałtowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 

338,00 zł. 

 

Od 1 listopada 2020 r. obowiązywały opłaty zgodnie z uchwałą Nr XXXI/291/2020 Rady 

Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości 

zamieszkałe i dla nieruchomości niezamieszkałej. 

1. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób 

selektywny wynosiły 20,00 zł od osoby. 

2.  Podwyższone miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel 

nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny wynosiły 40,00 zł od osoby. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 

15%  naliczonej ogółem opłaty.  

4. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosiły: 

 pojemnik o pojemności 120 L – 6,30 zł., 

 pojemnik 240 L – 12,60 zł., 

 pojemnik 1100 L – 58,20 zł, 

 pojemnik 5 m3 – 264,50 zł., 

 pojemnik 6,5 m3 – 343,90 zł. 

5. Podwyższone miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny wynosiły: 

 pojemnik o pojemności 120 L – 25,20 zł., 

 pojemnik 240 L – 50,40 zł., 

 pojemnik 1100 L – 232,80 zł., 
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 pojemnik 5 m3 – 1.058,00 zł., 

 pojemnik 6,5 m3 – 1.375,60 zł. 

6. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  

od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości  

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny wynosiła 169,00 zł. 

7. Podwyższona ryczałtowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 

676,00 zł. 

 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 

Realizując zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pułtusk  

 

w  2020 r.  

zapewniono opiekę 139 psom i 35 kotom, 

 ponosząc koszty w  wysokości 76 139,28 zł. 

W 2019 r. 

 zapewniono opiekę 63 psom oraz 25 kotom,  

a koszty realizacji całego zadania wyniosły 64 800 zł. 
 

W ramach programu opieki nad zwierzętami Gmina Pułtusk podpisała umowę ze Schroniskiem 

dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, a od września z Fundacją Centrum Ochrony Środowiska 

w Nasielsku, zapewniając tym samym odławianie i miejsce w schronisku bezpańskim psom. 

Skutecznym rozwiązaniem zwiększającym liczbę adopcji bezpańskich zwierząt, a tym samym 

zmniejszającym liczbę zwierząt przekazywanych do schroniska, było otwarcie w 2019 r. „Miejsca 

przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed odwiezieniem do schroniska”. Tam bezpańskie psy 

wyłapane z terenu gminy przez 14 dni oczekują na odnalezienie właściciela lub adopcję.  

Psy, które nie znalazłyby domu, miały być przekazane do schroniska.  

 

W 2020 r. Gmina nie przekazała do schroniska żadnego psa, gdzie w 2019 r. oddała 14 psów,  

a w 2018 r. do schroniska przekazano 29 psów. W roku 2020 Gmina w ramach programu opieki 

nad zwierzętami współpracowała z Fundacją dla Szczeniąt „Judyta”, do której trafiały porzucone 

szczenięta. Fundacja zapewniała im opiekę oraz poszukiwała dla nich nowych domów.  
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Według stanu na 31 grudnia   2020 2019 na terenie Gminy: 

    

odłowiono  117 60 psów 

z których:    

do schroniska przekazano   0 14 psów 

do fundacji przekazano 52 12 psów 

mieszkańcy Gminy Pułtusk adoptowali  51 22 psów 

właściciele odebrali (mandatowanych) 14 12 psów 

 

W ramach realizacji zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami wspierano również 

wolontariuszy zajmujących się dokarmianiem dziko żyjących kotów poprzez zakup karmy.  

W 2020 r. Gmina podpisała umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Waldemar Wysocki  

na udzielanie pomocy weterynaryjnej dla zwierząt, które ucierpiały w wypadkach 

komunikacyjnych. Gmina podpisała także umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego 

w Bobach na przyjmowanie zwierząt gospodarskich, odebranych w drodze decyzji 

administracyjnej lub nieposiadających właściciela.  

W okresie zimowym prowadzone są akcje dokarmiania dzikich ptaków zamieszkujących tereny 

miejskie m.in.: łabędzi i kaczek. 

W ramach Gminnego Programu opieki na zwierzętami w 2020 r. zakupiono 1300 micro-chipów 

do znakowania psów i rozpoczęto akcję bezpłatnego chipowania psów, których właściciele 

zamieszkują na terenie gminy Pułtusk. Warunkiem skorzystania z możliwości bezpłatnego 

oznakowania psa za pomocą micro-chipa jest zgłoszenie psa do rejestru  

oraz dokonanie opłaty rocznej w wysokości 50 zł za posiadanie psa . 

 

TARGOWISKO 

 

Na terenie gminy Pułtusk funkcjonują trzy targowiska. Dwa z nich zlokalizowane są na terenie 

miasta: w historycznym centrum na wyspie przy ul. Rynek oraz przy ul. Traugutta. Na obu 

prowadzony jest handel drobnotowarowy: można tam nabyć owoce i warzywa lokalnych 

producentów, kwiaty, towary codziennego użytku. Targowisko we wsi Grabówiec związane jest 

z handlem płodami rolnymi, małymi zwierzętami hodowlanymi, artykułami przemysłowymi 

przydatnymi w gospodarstwach rolnych. Utrzymywanie porządku i czystości, inkaso opłat 

targowych wykonuje Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wysokość opłaty 

targowej uregulowana jest uchwałą Rady Miejskiej  w Pułtusku. 

 

1 stycznia 2020 r. weszła w życie uchwała Nr XX/195/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

opłaty targowej, zmieniona uchwałą Nr XXI/214/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Na jej 

podstawie stawki dzienne opłaty targowej obowiązujące w 2020 r. wynosiły odpowiednio: 

 za sprzedaż małych ilości towarów z ręki, kosza, wiadra, skrzynki na powierzchni handlowej 

do 1 m² - 2,00 zł od każdego sprzedającego, 
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 za sprzedaż towarów spożywczo - rolnych i kwiatów –1,20 zł za każdy m² zajętej 

powierzchni handlowej,  

 za sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i przyczepek samochodowych –   

50,00 zł,             

 za sprzedaż drobnego inwentarza żywego (ptactwo, króliki, itp.) – 3 zł od każdej klatki, 

 za sprzedaż ze straganu – 12,00 zł od stanowiska handlowego, 

 za sprzedaż z wozu konnego, dwukółki, przyczepy, platformy, samochodu osobowego  

i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony – 7,00 zł  

za każdy pojazd, 

 za sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 

3,5 tony  – 22,00 zł za każdy pojazd, 

 za sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą –  37,00 zł za każdy pojazd, 

 od innych sprzedaży niż wyżej określone – 2,00 zł.  

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 791,21 zł. W przypadku, gdy 

dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę 

wyższą. W 2020 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły 224 416 zł.  

 

PLACE ZABAW 

 

Na terenie gminy Pułtusk zlokalizowanych jest 17 placów zabaw, których właścicielem oraz 

zarządcą jest Gmina Pułtusk. Siedem z nich zlokalizowanych jest w różnych dzielnicach miasta 

Pułtusk, dziesięć pozostałych we wsiach należących do gminy. W 2020 r. do użytku oddany 

został nowy plac zabaw we wsi Lipniki Nowe, którego budowa została sfinansowana z funduszu 

sołeckiego.  

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 znajdują się w sołectwach:  

 Białowieża, 

 Głodowo,  

 Grabówiec,  

 Kacice,  

 Lipa,  
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 Lipniki Stare, 

 Moszyn,  

 Ponikiew,  

 Trzciniec, 

 Lipniki Nowe.  

Położenie placów zabaw zapewnia dogodny dostęp dla wszystkich najmłodszych mieszkańców 

naszej Gminy. Obiekty umożliwiają bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu, która jest 

doskonałą okazją na zabawę z rodzicami i grupą rówieśniczą. Zabawa na ogólnie dostępnych 

placach uczy małych użytkowników nawiązywania relacji z innymi dziećmi, oraz pozytywnie 

wpływa na rozwój najmłodszych pułtuszczan. 

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci w gminie Pułtusk posiadają 

certyfikaty zgodności z PN-EN  1176 wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. 

 

 POZOSTAŁE USŁUGI KOMUNALNE 
 

W 2020 r. zrealizowana została inwestycja polegająca na zainstalowaniu pierwszej w naszym 

mieście automatycznej samoobsługowej toalety miejskiej, zlokalizowanej u zbiegu ulic 

Stanisława Staszica i Juliusza Słowackiego, w pobliżu śluzy. Ściany obiektu wykonane są 

z szarych płyt granitowych, w elewacji frontowej wyeksponowano pas w kolorze czerni. 

Wewnątrz zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Wszystko 

podporządkowano zachowaniu maksymalnej higieny i komfortu użytkowania, stąd m. in. 

samoistnie zmywana podłoga czy sensory, które samoczynnie uruchamiają dozownik mydła, 

suszarkę. Automatyczna toaleta miejska dostosowana jest również do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Zarówno podjazd, jak i wnętrze zaaranżowano tak, aby było ono 

dostępne dla osób poruszających się na wózkach.  

 

 „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Pułtusk” – Zwiększenie 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Pułtusk. 

W 2020 roku wykonano rozbudowę  linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Jeżewo – 3 słupy oświetleniowe wraz z lampami LED, 

finansowaną częściowo z Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 033,53 zł oraz z budżetu gminy  

w kwocie 12 916,47 zł oraz wykonano budowę linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w pasie 

drogi gminnej w miejscowości Chmielewo – 5 stanowisk słupów oświetleniowych  

wraz z lampami LED w kwocie 42 000,00 zł. 

 

Podwyższono  standard  oświetlenia ulicznego w mieście Pułtusk na: ul. Solnej – 2 pkt świetlne, 

ul. Armii Krajowej – 3 pkt świetne, na ul. Jarzębinowej – 1 pkt świetlny, ul. Zielonej Dróżce –  

2 pkt świetlne, ul. Kosynierów – 2 pkt świetlne, ul. Ks. Skorupki – 1 pkt świetlny, ul. Widok –  

1 pkt świetlny oraz na ul. Warszawskiej – 3 pkt świetlne.  
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Ponadto wymieniono  oświetlenie  uliczne podnosząc jego standard w następujących 

miejscowościach: Grabówiec – 3 pkt świetlnych, Trzciniec – 1 pkt świetlny, Ponikiew – 5 pkt 

świetlnych,   Kokoszka – 1 pkt świetlny, Lipniki Nowe – 1 pkt świetlny, Lipniki Stare – 7 pkt 

świetlnych, Płocochowo – 9 pkt świetlnych,  Olszak – 1 pkt świetlny oraz Gromin – 1 pkt 

świetlny. 

 

W 2020 r. podpisano umowy na podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w mieście 

Pułtusk przy ul. Suleja na 2 punkty świetlne. Ponadto w 2020 r. podpisano umowy  

na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Płocochowo - 1 lampa 

LED oraz w mieście Pułtusk, ul. Białowiejska – 4 lampy LED. 

 

 

„Iluminacja ulic i placów w Gminie Pułtusk” – wpływ na walory estetyczne 

miasta i rozwój turystyki. 

W 2020 roku Gmina Pułtusk  zakupiła nowe  iluminacje  świąteczne: tj. dekoracja latarniowa 3D 

(kształt drzewka) o wymiarach: 231 x 310 cm – 13 szt. w kwocie 36.376,51 zł. 

 

MONITORING MIEJSKI 
 
W 2020 roku na terenie Pułtuska realizowano dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego  

za łączną kwotę 70 189,38 zł. W niżej wskazanych lokalizacjach zainstalowanych jest łącznie  

31 kamer monitoringu:  

 Budynek z czerwonej cegły przy Al. Tysiąclecia 2 A, budynek koszar - 6 szt., 

 Plac Teatralny, skrzyżowanie – 1 szt. (kamera szybkoobrotowa), 

 Park Widok - 5 szt., 

 Park Narutowicza, ul. 3 Maja - 10 szt., 

 Park Klenczona  ul. R. Traugutta - 5 szt., 

 Podwórko przy ul. Stare Miasto, wjazd od ul. Nadwodnej - 1 szt., 

 Bulwary, ul. Młodzieżowa - 2 szt., 

 Miejsce czasowego przechowywania zwierząt przed odwiezieniem do schroniska -

przy ul. Rybitew 35 – 1 szt. 
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XVI. KULTURA 
 

 WYDARZENIA KULTURALNE GMINY PUŁTUSK  
 

Corocznie Gmina Pułtusk jest organizatorem bądź współorganizatorem licznych wydarzeń 

kulturalnych. W 2020 r. ze względu na trwającą epidemię, uwzględniając obowiązujące 

wytyczne i obostrzenia oraz konieczność zapewnienia przez organizatora bezpieczeństwa 

uczestników,  nie było możliwości organizacji imprez masowych oraz wielu wydarzeń, zarówno 

tych cyklicznych, jak również planowanych w związku z przypadającymi w 2020 r. jubileuszami.   

 

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych bądź współorganizowanych przez 

Gminę Pułtusk  w 2020 r. należały: 

 

 Powitanie Nowego Roku – 01.01.2020 r.; 

 Orszak Trzech Króli – 06.01. 2020 r.; 

 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12.01.2020 r. ( koncerty: Miejskiej 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtusku, grupy PRESTIGE, występ Studia Tańca 

SWAG Olgi Nitkowskiej Brejnak); 

 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1.03.2020 r.(złożenie 

kwiatów w miejscach pamięci, program artystyczny pt. „Pamięci żołnierzy 

wyklętych…” w wykonaniu Magdaleny Zakrzewskiej, Andrzeja 

Wiśniewskiego, Krzysztofa Jaszczaka oraz Wojciecha Gąsowskiego); 

 Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3.05.2020 r. 

współorganizacja uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny wraz z jej transmisją  

(transmisja online uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, przekazanie przez 

Samorząd Gminy Pułtusk repliki munduru żołnierza „Błękitnej Armii” gen. Hallera 

dla Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty);  

 Organizacja tradycyjnego błogosławieństwa wody – 23.06. 2020 r. 

 Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej  –15.08.2020 r. (złożenie kwiatów  

w miejscach pamięci);  

 Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Burmistrza Stanisława 

Zabokrzyckiego – 28.08.2020 r.; 

 Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej – 1.09.2020 r.; (złożenie 

kwiatów, odnowienie tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej); 

 XXIII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza – 14 – 20.09.2020 r. (transmisja na żywo 

mszy św. odpustowej w intencji dziękczynnej za tegoroczne plony rolne, z prośbą  

o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców ziemi pułtuskiej, Finisaż wystawy “140 

– LECIE OSP PUŁTUSK. 120 – LECIE ORKIESTRY DĘTEJ PUŁTUSK”, tradycje teatralne 

Pułtuska – teatry amatorskie – konkurs PTA-K, wystawa planszowa „Codex aureus 
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pultoviensis” – Złoty Kodeks Pułtuski, regaty kajakowe, spławikowe zawody 

wędkarskie, wystawa obrazów Georgija Asłanjana, mały bieg mateuszowy, zawody 

na skateparku, zawody lekkoatletyczne, mobilny punkt poboru krwi HDK PCK 

“Kropla życia”, rodzinny rajd rowerowy, turniej deblowy tenisa ziemnego, 

promocja książki Zofii Wróbel) ; 

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości  – 11.11.2020 r.(złożenie kwiatów  

w miejscach pamięci); 

 Organizacja transmisji online życzeń świąteczno-noworocznych dla mieszkańców 

Pułtuska i powiatu pułtuskiego – 20.12.2020 r. 

 

 

 PUŁTUSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA 
 
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela jest samorządową instytucją kultury 

zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa. Gromadzi, 

opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, 

kulturę i naukę, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną. W ramach swojej 

działalności oferuje bogatą ofertę kulturalną m. in.: spotkania autorskie, imprezy plenerowe, 

wystawy, odczyty, konkursy. Od 2000 r., instytucja realizuje zadania biblioteki powiatowej. 

Mieści się w budynku z końca XVIII w., który jest jedynym w Pułtusku wolnostojącym 

przykładem klasycystycznej architektury wpisanym do rejestru zabytków województwa 

mazowieckiego. 

 

 
fot. Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 

 

ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA 

 Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima 

Lelewela i jej 4 filie. 

 Sieć biblioteczną na terenie powiatu tworzy: 6 bibliotek gminnych i 2 filie. 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

Na zakup książek oraz zbiorów specjalnych w 2020 r. wydano 30 769 zł, z czego dotacja 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 10 769 zł. Ze względu na znacznie 
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niższą dotację z MKiDN na zakup nowości dla bibliotek publicznych współczynnik zakupu książek 

na 100 mieszkańców obniżył się w porównaniu z rokiem ubiegłym z 9,1 do 5,5 wol. 

W 2020 r. do Pułtuskiej Biblioteki Publicznej przybyło 1398 woluminów. Zbiory specjalne 

stanowią 736 jednostek inwentarzowych, w tym płyty, taśmy, materiały elektroniczne oraz 

audiobooki. 

Biblioteka dysponuje bardzo bogatym, systematycznie uzupełnianym, księgozbiorem 

regionalnym. W 2020 zakupiono 40 nowych pozycji. 

Biblioteka udostępniała również 11 tytułów dzienników i czasopism dla dorosłych, dzieci 

i młodzieży (w tym 3 lokalne). 

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE 

Na bieżąco prowadzono stronę internetową https://biblioteka.pultusk.pl oraz fanpage 

Biblioteki. W 2020 r. Biblioteka uruchomiła kanał w serwisie YouTube pod nazwą Biblioteka 

Pułtusk. W związku z ograniczoną dostępnością do zbiorów, ze względu na COVID-19, 

w ofercie Biblioteki pojawiły się nowe inicjatywy: możliwość nieodpłatnego zamówienia skanu 

wskazanych artykułów lub fragmentów publikacji, możliwość zdalnej rezerwacji księgozbioru  

i przedłużenia wypożyczeń, realizacja kwerend czytelniczych z możliwością wypożyczenia 

księgozbioru czytelni na zewnątrz.  

 

UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKI I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

Użytkownicy biblioteki to 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 2020 roku z usług biblioteki skorzystało ogółem ok. 2800 

użytkowników. 

W wypożyczalniach i czytelniach Pułtuskiej Biblioteki Publicznej zarejestrowano  

2719 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 34505 książek i zbiorów specjalnych. 

 

DZIAŁALNOŚĆ 

 Spotkania autorskie: 

- Marek Szpejankowski – dziennikarz muzyczny, autor książki „Krzysztof Klenczon. Polski John 

Lennon” i Wojciech Serafin - artysta malarz, twórca projektu graficznego książki 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioteka.pultusk.pl/
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- Janusz Płoński - współautor scenariusza do kultowego serialu S. Barei „Alternatywy 4”, autor 

książki „Alternatywy 4: przewodnik po serialu i rzeczywistości”  

 

- Promocja książki pt. Wspomnienia i nie tylko (1941-1960). Udrzyn – wieś w Puszczy Białej. 

Liceum Pedagogiczne w Pułtusku Zofii M. Wróbel - pułtuszczanki, wieloletniej nauczycielki 

historii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koncert: zespołu „Małomiasteczkowi” dedykowany pułtuszczankom z okazji XIV Damsko - 

Męskich Spotkań Marcowych 

 

 Wystawy: 

- „Karol Wojtyła. Narodziny” zorganizowana przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima 

Lelewela w 100. rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II - Patrona Roku 2020. Prezentowana 

była przed budynkiem Biblioteki, w Bazylice pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie,  

w kościele pw. św. Piotra i Pawła; 

- „Rzeczpospolita w 1920 roku. Konteksty” towarzysząca międzynarodowej konferencji 

naukowej „Bitwa Warszawska z perspektywy wieku”. Organizatorzy: Archiwum Państwowe  

w Warszawie Oddział w Pułtusku, Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia Akademia im. 

Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 

Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Dom Polonii  

w Pułtusku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 
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 Konkursy pod patronatem Starosty Pułtuskiego i Burmistrza Miasta Pułtusk: 

- fotograficzne: „Moja miejscowość – Tu się dzieje!” i „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” 

- literacki: „To się wydarzyło naprawdę…, czyli niezwykła historia z życia mojej rodziny” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie pandemii Biblioteka swoją aktywność przeniosła do sieci, podejmując różne inicjatywy 

realizowane online i kierowane do czytelników, ułatwiając im tym samym dostęp do kultury  

i informacji, które prezentowano na fanpage Biblioteki i kanale YouTube Biblioteka Pułtusk. 

Tytuły niektórych z nich: Nowości wydawnicze, 30 lat temu…, Najstarsze monografie Pułtuska, 

Narodowe Czytanie - Balladyna J. Słowackiego, Modna Niepodległa. Moda lat 20. XX wieku, 

Poniedziałki ze sztuką, Piątkowe zagadki dla dzieci, Ferie i wakacje w formie wirtualnych 

spotkań, Wiersze dla dzieci – czytamy online (z udziałem burmistrza, sekretarz miasta, radnych  

i dziennikarzy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 r. na kanale YouTube Biblioteka Pułtusk umieszczono 51 nagrań. Nasza aktywność  

w sieci dotarła do 14 tys. odbiorców. 

W ramach swych zadań statutowych Biblioteka realizowała następujące dotacje i projekty: 

- dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej, 
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- projekt „Mała książka - wielki człowiek”, skierowany do dzieci urodzonych w latach 2014-2017 

oraz ich opiekunów. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich czytelników Pułtuska Biblioteka Publiczna zakupiła 

kody w platformie LEGIMI do korzystania z internetowej czytelni e-booków. Łącznie 

wypożyczono w ten sposób 1451 książek. 

 

 

 

 

 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 iz pieczęcie, medale i odznaczenia, sztandary organizacji działających 

w Pułtusku.  

 

ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA 

 

W Muzeum funkcjonują następujące działy - komórki organizacyjne: historyczny, historyczno-

archiwalny, archeologiczny, etnograficzny, finansowo-księgowy, administracji, informacja 

turystyczna i biblioteka. W roku 2020 w Muzeum zatrudnionych było 11 pracowników (w tym  

2 osoby zatrudnione 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, 

Wydarzenia Frekwencja Ilość godzin 
Wydarzenia stacjonarne organizowane przez bibliotekę dla 
użytkowników: (spotkania autorskie, plenerowe, konkursy, 
wystawy edukacyjne, głośne czytanie bajek, ferie, wakacje, zajęcia 
z uczniami SOSW, spotkania – Dzienny Dom „Senior – Wigor”) 

2794 80 

Wydarzenia online organizowane przez bibliotekę dla 
użytkowników (spotkania, głośne czytanie, wystawy, cykle, 
Narodowe Czytanie, filmy na YouTube) 

8790  
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pracownią do opracowywania i konserwacji zabytków oraz przestrzeniami magazynowymi,  

w których przechowywane są zabytki wydzielone, a także niewydzielone zabytki masowe.  

Dnia 15 kwietnia 2020 r. Gmina Pułtusk rozpoczęła prace budowlane mające na celu adaptację 

piwnic starego ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych. W trakcie prac odkryte 

zostały zasypane dotychczas pomieszczenia z początku XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Prace archeologiczne  

 

ZBIORY MUZEALNE 
 
 
Zbiory Muzeum Regionalnego gromadzone są w czterech działach: archeologicznym (3444 

muzealiów), historyczno-archiwalnym (1358), historycznym (578) i etnograficznym (191),  

w których skatalogowano na koniec 2020 r. łącznie 5571 muzealiów. Ponadto w magazynach 

Muzeum Regionalne zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy zabytków masowych. 

Pozyskiwane muzealia były stale opracowywane, sporządzano karty ewidencyjne, wpisywano 

do ksiąg  inwentarzowych, wprowadzano dane do katalogów cyfrowych, inwentaryzowano, 

opracowywano naukowo, wykonywano dokumentację fotograficzną. Systematycznie 

dokonywano zabezpieczania i konserwacji posiadanych zbiorów, przeglądu pod  względem 

zachowania zabytków archeologicznych oraz przyporządkowania ich wg opracowanego 

schematu w miejscach magazynowych. 

Najcenniejsze eksponaty, które w 2020 roku wzbogaciły zbiory Muzeum, to obraz olejny 

Georgija Asłaniana oraz fragment meteorytu Pułtusk (89g).  
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DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA 

 

Rada Muzeum 

Zgodnie z ustawą o muzeum przy muzeum samorządowym działa rada muzeum, której 

zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez instytucje jej powinności 

wobec zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności nad realizacją zadań i celów statutowych. 

W dniu 30 września 2020 r. uchwałą nr  XXXII/305/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku powołana 

została na czteroletnią kadencję Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Pułtusku  

w składzie: 

- dr hab. Władysław Duczko, prof.AFiB, 

- dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB, 

- dr Jadwiga Biała,  

- dr Barbara Kalinowska, 

- dr Krzysztof Wiśniewski, 

- Wanda Gołębiewska, 

- Mateusz Miłoszewski, 

- Michał Kisiel. 

 

Wystawy 

Ze względów epidemicznych przez około cztery miesiące 2020 roku (od 12 marca do 6 maja 

oraz od 7 listopada do końca roku) ekspozycje Muzeum nie były udostępniane dla 

zwiedzających. W pozostałym czasie, po wprowadzeniu specjalnych procedur postępowania 

oraz podjęciu działań mających na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa 

zarówno dla zwiedzających, jak i pracowników instytucji, Muzeum Regionalne w Pułtusku 

udostępniało trzy stałe ekspozycje:  

 „Średniowieczne proto-miasto w Pułtusku. Multimedialna ekspozycja z dziejów kasztelanii 

majątkowej biskupstwa płockiego” (w wieży ratuszowej); 

 „Dzieje Pułtuska w XVII-XX wieku”  (w kamienicy przy ul. Rynek 36); 

 „Napoleon w Pułtusku” (w kamienicy przy ul. Rynek 36). 

 

Wystawy prezentowane były codziennie (oprócz poniedziałków) w sezonie wiosenno-letnim 

(maj-wrzesień) w godzinach 10.00–18.00 oraz w sezonie jesienno-zimowym w godzinach 

10.00–16.30.  

W 2020 roku stałe ekspozycje odwiedziło 5 053 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. 
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Przygotowane i udostępnione do bezpłatnego zwiedzania zostały trzy nowe ekspozycje 

czasowe: 

 Jubileuszowa wystawa „140-lecie OSP Pułtusk i 120-lecie Orkiestry Dętej OSP Pułtusk”  

(27 czerwca – 20 września 2020 r.) - zakończona uroczystym finisażem w Sali Rady UM; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wystawa planszowa „Codex Aureus Pultoviensis. Złoty Kodeks Pułtuski. Arcydzieło 

piśmiennictwa XI wieku” (18 września – 31 października 2020 r.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Rzeczpospolita w 1920 roku. Konteksty” – wystawa na dolnym krużganku Domu Polonii 

w Pułtusku współorganizowana z Archiwum Państwowym w Warszawie Oddział  

w Pułtusku, Akademią im. A Gieysztora - Filią Akademii Finansów i Biznesu Vistula, 

Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela, Domem Polonii w Pułtusku oraz 

Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (od 20 października 2020 r.).  
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Wydarzenia 

 Dnia 14 września 2020 roku, w amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum 

Regionalne w Pułtusku odebrało prestiżową nagrodę w konkursie XIV Mazowieckie 

Zdarzenia Muzealne – WIERZBA. Na sześć konkursowych kategorii zgłoszonych zostało 

65 najciekawszych działań 2019 roku z zarówno tych największych, jak i mniejszych 

muzeów Warszawy i całego Mazowsza. Pułtuskie Muzeum otrzymało I miejsce  

w kategorii Projekt Otwarty za projekt „O wolną i niepodległą Polskę – spektakl teatralny 

w 70. rocznicę pokazowego procesu młodzieży w kinie Narew w Pułtusku”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ze względów epidemicznych Muzeum nie zorganizowało m.in. takich corocznych 

wydarzeń, jak: Wielki Jarmark Średniowieczny, Noc Muzeów oraz Spotkania ze Sztuką 

Wielkanocną Kurpi Białych.  

 

Działalność naukowa i edukacyjna  

 Latem (lipiec-sierpień) 2020 roku w partnerstwie z Pracownią Archeologiczno-

Konserwatorską SZPILA Jakub Affelski Muzeum Regionalne współuczestniczyło  

w badaniach archeologicznych na stanowiskach w Poniatach Wielkich 

(wczesnośredniowieczna osada wstępnie datowana na XII-XIII wiek) oraz w Lutobroku 

(cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z pierwszych wieków naszej ery  

oraz fragment osady trzcinieckiego kręgu kulturowego z II tysiąclecia p.n.e. - wczesna 

epoka brązu). Efektem badań jest nie tylko zdobycie bardzo cennej wiedzy, ale także 

wielu niezwykłych eksponatów, które po wstępnym opracowaniu i konserwacji 

wzbogacą zbiory pułtuskiego Muzeum. Projekt badawczy sfinansowany został  

przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

 W okresie od maja do października 2020 r. Muzeum zrealizowało projekt „Pułtusk przez 

wieki – cykl filmów o historii miasta” dofinansowany ze środków pozostających  

w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci (z tzw. 

Tarczy antykryzysowej). Pozyskano 39 tys. zł, co stanowiło 100% kosztów produkcji 

ośmiu kilkuminutowych filmów promujących Pułtusk, jego historię oraz zbiory Muzeum 
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Regionalnego. Tematyka i tytuły odcinków, to: 1) „Najstarsze ślady osadnicze  

w okolicach Pułtuska”, 2) „W średniowiecznym Pułtusku”, 3) „Cechy rzemieślnicze”, 4) 

„Jezuici w Pułtusku”, 5) „Bitwa pułtuska 1 maja 1703 roku”, 6) „Bitwy pod Pułtuskiem  

w epoce napoleońskiej”, 7) „Meteoryt Pułtusk”, 8) „Kurpie Białe – strój i haft”. Każdy  

z odcinków filmu zrealizowany został tak, by zapewnić jego dostępność dla osób  

ze szczególnymi potrzebami (audiodeskrypcja, napisy, tłumaczenie na język migowy) 

oraz dla osób posługujących się językiem angielskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W ramach ferii zimowych przeprowadzono cykl warsztatów o tematyce archeologicznej, 

etnograficznej oraz historycznej, w których uczestniczyło 180 dzieci i młodzieży.  

W kolejnych miesiącach roku ze względów epidemicznych odwołane zostały warsztaty 

historyczno-teatralne oraz lekcje i spotkania muzealne 

 

Działalność promocyjna 

Muzeum przez cały 2020 rok uczestniczyło w wielu innych działaniach mających na celu 

promocję Pułtuska i regionu w mediach lokalnych i ogólnopolskich: 

• ogólnopolskie kanały telewizyjne, np.: TVN – „Dzień dobry wakacje” oraz TVP1 – 

„Teleexpress”; 

• programy regionalnej telewizji publicznej, np. TVP3 – „Kurier Mazowiecki”; 

• projekty Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, np. „Moda na Mazowsze”; 

• internetowe telewizje lokalne, np.: PTV Płocka Telewizja „Jeden dzień z… PUŁTUSKA” 

oraz reportaże Pułtusk NEWS. 

Systematycznie prowadzono stronę www.muzeum.pultusk.pl oraz profil Muzeum  

na Facebook’u, udostępniono internetowy  „wirtualny spacer” po Muzeum.  

 
Ze względu na prace remontowe Punkt Informacji Turystycznej przeniesiony został do wieży 

ratuszowej, gdzie udzielano wszelkich informacji na temat atrakcji turystycznych regionu, 

wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych, bazy turystycznej i gastronomicznej, 

działalności Muzeum i innych instytucji gminy Pułtusk. Punkt IT prowadził ponadto sprzedaż 

wydawnictw naukowych, pamiątek oraz bezpłatną dystrybucję pozyskanych materiałów 

promocyjnych.  

http://www.muzeum.pultusk.pl/
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FINANSE 
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 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. 

 

ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA 
 

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki mieści się w Pułtusku przy ul. Plac teatralny 4. W budynku 

znajdują się pomieszczenia biurowe oraz pracownie, mała sala teatralna - sala kameralna, 

sala taneczna – lutnia, kino, „Małe Muzeum Kina” oraz Galeria. 

Działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem. Składa się na nią: 

- działalność merytoryczna, edukacyjna i artystyczna w ramach prowadzonych zajęć  

i pracowni, 

- działalność wystawiennicza w sali będącej holem kina, 

- prowadzenie kina, 

- prowadzenie „Małego Muzeum Kina”, 

- prowadzenie edukacyjnej Galerii MCKiS, 

- organizacja imprez i wydarzeń MCKiS, 

- organizacja imprez miejskich, 

- współpraca i pomoc z różnymi szkołami, instytucjami, organizacjami i parafiami, 

- obsługa uroczystości państwowych, 

- pisanie i realizowanie projektów na które pozyskuje się dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. 
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DZIAŁALNOŚĆ 
 

Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych - realizowane poprzez prowadzenie pracowni, 

zespołów artystycznych, klubów/kół zainteresowań.  

 

 Pracownia Plastyki Dziecięcej – zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat.  

 Plastyka dla Smyka – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat, rozwijanie sprawności 

manualnych poprzez poznawanie wielu technik plastycznych. 

 Rozmaitości plastyczne - zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, poznawanie różnych 

technik plastycznych. 

 Dekupaż – zajęcia dla dzieci w wielu 10 – 15 lat. 

 Witraż – warsztaty dla dzieci w wieku 12-16 lat. Uczestnicy poznają podstawowe 

techniki obróbki szkła, podstawę kompozycji szklanych, projektowania i wykonywania 

witrażu metodą Tiffaniego.  

 Teatr dziecięcy – zajęcia dla dzieci w wieku 8-13 lat. 

 Klub Piosenki – zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, próby z mikrofonem 

oraz przygotowanie  do udziału w lokalnych występach i koncertach. 

 Nauka gry na gitarze - grupa poczatkująca. 

 Nauka gry na gitarze - grupa zaawansowana. 

 Młodzieżowe zespoły muzyczne to przygotowanie i aranżacja utworów własnych  

i coverów oraz przygotowanie do udziału w koncertach lokalnych i konkursach 

muzycznych. 

 Artystyczny Zespół Estradowy– zajęcia dla dorosłych i seniorów, odbywające się  

w trzech sekcjach: wokalnej, tanecznej i teatralnej, polegające na: poznawaniu różnych 

gatunków muzycznych, nauce poznawaniu technik wokalnych, ćwiczeniach tekstów 

mówionych, nauce kroków tanecznych i układów choreograficznych oraz przygotowaniu 

programów estradowych.  

 Zajęcia taneczne: balet, multidance, showdance, latino solo, taniec towarzyski  

z użytkowym oraz lekcje indywidualne z pierwszego tańca. 

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

 Origami – japońska sztuka składania papieru. 

 

WYDARZENIA KULTURALNE – IMPREZY  
 

 Orszak Trzech Króli (współorganizacja przedsięwzięcia).  

 Otwarcie wystawy „Izrael. Dziedzictwo Innowacyjności” zorganizowanej  

we współpracy z Ambasadą Izraela w Warszawie. Warsztaty artystyczno-edukacyjne. 

 Spektakl teatralny „Pożądanie w cieniu pokrywki” w wykonaniu Grupy teatralnej 

Artystycznego Zespołu Estradowego w Pułtusku (Szelków Stary, Maków Mazowiecki). 
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 XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja przedsięwzięcia).  

 Koncert Noworoczny w wykonaniu uczestników zajęć Klubu Piosenki oraz Artystycznego 

Zespołu Estradowego działających przy MCKiS w Pułtusku.  

 Koncerty Noworoczne z pułtuskich kościołach (Kościół św. Józefa, Bazylika 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, Kościół pw. Św. Piotra i Pawła) w wykonaniu 

Artystycznego Zespołu Estradowego działającego przy MCKiS w Pułtusku. 

 

 

 VI cykl pokazów filmowych „Witaj Francjo!”: „Alibi.com”, „Licencja na uwodzenie”, 

„Dusigrosz”, „Przychodzi facet do lekarza”, „Niebo w gębie”, „:Nic do oclenia”, „Czym 

chata bogata”, „Pół na pół”, „Jutro będziemy szczęśliwi”, „Facet na miarę”. 

 Ferie zimowe. Nuda w Ferie? Nie u nas!  - „Ogród Sztuk” w tym: zajęcia manualno-

plastyczne, origami, koralikowe prasowanki, odkrywamy tajemnice matrioszki, 

zapałkowa mozaika, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy planszowe, przedpołudniowe  

i popołudniowe seanse filmowe.  

 Spektakl „Frania Recykling. Cztery Żywioły i Ekodancing” zrealizowany przy współpracy 

z Teatrem Katarynka. 

 Walentynki w kinie „Narew” – filmowy seans połączony z losowaniem „Kolacji  

dla dwojga”. 

 Spektakl „Koziołek Matołek i jego przygody” dla dzieci i młodzieży. 

 Program Artystyczny „Pamięci Żołnierzy Wyklętych...” w ramach obchodów 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

 Otwarcie wystawy „Stare miasto w Płowdiwie. Dziedzictwo tysiącleci” oraz „Bułgaria 

oczami Polaków” zorganizowanej we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury  

w Warszawie.  

 Otwarcie wystawy „Polska światu papieża dała” zorganizowanej we współpracy  

ze Stowarzyszeniem pamięci Jana Pawła II”. Warsztaty artystyczno-edukacyjne. 

 Letnie Warsztaty Artystyczne „Wakacyjna nuda? NIE u Nas” – „Ogród Sztuk”, otwarte 

zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie: zajęcia manualno-
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plastyczne, nauka gry na gitarze, warsztaty muzyczne – rytmika, warsztaty wokalne, 

origami, zabawy zręcznościowe, gry edukacyjne i planszowe. 

 Warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Tradycje teatralne Pułtuska VI”:  warsztat 

aktorski; techniki mowy; performance; praca nad rolą z zastosowaniem improwizacji; 

ciało w przestrzeni scenicznej oraz teatr od kulis czyli wyjazdowe warsztaty do teatru 

Studio w Warszawie. 

 

 

 VI Pułtuskie Teatry Amatorskie Konkurs PTA-K: premiery: premiery: „Łotrzyce”  

w wykonaniu Teatru „Rozmyty Kontrast” z Ciechanowa, „Farrago” w wykonaniu Grupy 

teatralnej „Ostatni dzwonek” z Pułtuska, „Milczący sfinks albo trubadur złudzenia. 

Rzecz o Jerzym Szaniawskim” w wykonaniu Grupy teatralnej „STARSZAKI” z Serocka, 

„Baryłeczka” w wykonaniu „Teatru pod Dębem” z Pułtuska,  „Portrety (1920)”  

w wykonaniu Grupy teatralnej „ONI” z Serocka.  

 Powtórki premier teatralnych: „Łotrzyce”, „Farrago”, „Milczący sfinks albo trubadur 

złudzenia. Rzecz o Jerzym Szaniawskim”, „Baryłeczka”, „Portrety (1920)”. 

 Finał projektu „Tradycje teatralne Pułtuska VI”: przemówienia okolicznościowe, 

omówienie przebiegu projektu, impresja filmowa z przebiegu premier teatralnych, 

promocja publikacji „Tradycje teatralne Pułtuska VI” oraz otwarcie wystawy 

dokumentującej projekt. 
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 Otwarcie wystawy „Ceramika z Horezu – niematerialne dziedzictwo kulturowe 

ludzkości UNESCO” i udostepnienie jej w oknach Galerii MCKiS zorganizowanej  

we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie.  

  „Spotkanie opłatkowe” na Rynku Miejskim (współorganizacja przedsięwzięcia). 

 

Od ogłoszenia w marcu stanu epidemicznego Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku 

prowadziło ograniczoną działalność. Zawieszone zostało prowadzenie zajęć w pracowniach  

i kołach zainteresowań, zajęć edukacyjnych w Galerii MCKiS, wyświetlanie filmów w kinie 

„Narew” oraz organizacja wszelkich imprez kulturalnych. W związku z tym urządziliśmy 

prowizoryczne studio nagrań i nagrywaliśmy w nim wg wcześniej przygotowanych konspektów 

(scenariuszy) zajęcia online. Filmy po odrobieniu umieszczaliśmy na naszym kanale You Tube 

MCKiS, na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.  

 

W sumie powstało:  

- 10 wystaw multimedialnych: ”Stare miasto w Płowdiwie. Dziedzictwo tysiącleci” oraz 

„Bułgaria oczami Polaków”; „Spacerkiem po Pułtusku”; „Most Świętojański cz. I”; „Most 

Świętojański cz. II”; „Most Świętojański cz. III”; „Polska Światu Papieża dała”; „Wspominamy 

pułtuskie Wianki 1993-2019”, „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 wystawa i fragmenty 

„Pamiętników” w 100-tną rocznicę Bitwy Warszawskiej”, „Tradycje teatralne Pułtuska” - 

fotorelacja z premier teatralnych w latach 2015 – 2020, „Nieśmiertelny duch narodu 2019” – 

wspomnienie współczesnej adaptacji Misterium Narodowego z 1933 roku.  

- 10 zajęć online „Podstawy nauki gry na gitarze” (kolejne części), 

- 3 warsztaty w ramach „XXI Spotkań ze Sztuką Wielkanocną”: „Zając wielkanocny”, „Jajko” oraz 

„Królik z rolki papieru”, 

- 1 film instruktażowy jak zrobić „Maseczkę ochronną z papieru”, 

- 6 warsztatów bożonarodzeniowych z cyklu “Zrób to sam”,  

- 6 koncertów online: zespołu „POISE”, zespołu „Simon & Simon”, zespołu „Christine & Blue 

Drags”, duetu Jakuba Nowickiego i Macieja Komorowskiego oraz „Koncert 

Bożonarodzeniowych” i „ Koncert świąteczny”.  
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Ogłoszone zostały dwa konkursy, w których autorzy najciekawszych prac mieli otrzymać 

nagrody. Pierwszy zapraszał do tworzenia wirtualnej wystawy „Zostań w domu”, 

dokumentującej czas ograniczeń związanych z epidemią, drugi to konkurs literacki zachęcający 

do opisywania zdarzeń i myśli w dowolnej formie literackiej.  

 

INNE 

 

MCKiS współpracuje z różnymi instytucjami i pomaga realizować wspólne zadania  

 

 Program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z Katolickiego 

Niepublicznego Przedszkola im. Św. Rodziny w Pułtusku, MCKiS włączyło się w organizację 

poprzez udostepnienie pomieszczeń i obsługę techniczną.  

 Program „ERASMUS”, którego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  

w Pułtusku. MCKiS włączyło się w pomoc poprzez organizację warsztatów teatralnych - 

pokaz teatru cieni oraz pokaz teatralnych impresji filmowych. 

 Spotkanie Burmistrza Miasta Pułtusk z mieszkańcami miasta, MCKiS włączyło się  

w organizację poprzez udostepnienie pomieszczeń i obsługę techniczną. 

 Gminny konkurs na „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową” zorganizowany przez 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku współpraca polegała 

na udziale w pracach jury konkursu. 

 

 GALERIA MCKIS 
 

Od stycznia 2019 roku ponownie przy Miejskim Centrum Kultury i Sztuki działa Galeria MCKiS. 

Spełnia ona przede wszystkim funkcje edukacyjne poprzez poznawanie sztuki i kultury różnych 

narodów. W miesiącach styczeń – grudzień, dzięki współpracy z ambasadami i instytucjami 

kultury różnych państw, zostały zorganizowane wystawy tematyczne. Wystawom towarzyszyły 

warsztaty edukacyjne adresowane do  przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych  

i średnich.  

 

1. „Izrael. Dziedzictwo Innowacyjności” we współpracy z Ambasadą Izraela w Warszawie. 

Wystawę można było oglądać od 8 stycznia do 28 lutego. Proponowane tematy zajęć:  

1. Podróż do kraju o wielu twarzach – Izrael.  

2. Izrael – wielokulturowa mozaika.  

3. Dziedzictwo innowacyjności. Izrael jakiego nie znamy.  

2. „Stare miasto w Płowdiwie. Dziedzictwo tysiącleci” oraz ”Bułgaria oczami Polaków” -  

we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie, działającym przy Ambasadzie 

Republiki Czeskiej w Warszawie. Wystawę można było oglądać od 4 marca do 22 maja. Ponadto 

wystawa była dostępna online na naszym kanale You Tube MCKiS.  
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Proponowane tematy zajęć:  

1.   Spotkanie z architekturą. Podróż małych projektantów do Bułgarii. 

2.   Śladami bułgarskiej kultury… Tradycje kulturalne. 

3.   Czy architektura jest sztuką? 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii odbyły się trzy lekcje w Galerii dla osób z przedszkoli  

i placówek powiatu pułtuskiego.  

 

3. „Polska Światu Papieża dała” we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Jana Pawła II. 

Wystawę gościliśmy w terminie od 28 maja do 7 sierpnia. Ponadto wystawa była dostępna 

online na naszym kanale You Tube MCKiS.  

 

4. „Plakaty propagandowe z wojny polsko - bolszewickiej 1919 – 1921 w 100-tną rocznicę Bitwy 

Warszawskiej” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wystawę można było 

oglądać od 12 sierpnia do 30 października. Ponadto wystawa była dostępna online na naszym 

kanale You Tube MCKiS.  

 

5. „Ceramika z Horezu – niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości UNESCO” 

 we współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie. Wystawę gościliśmy w terminie 

od 4 listopada do 31 grudnia. Ze względu na brak zgody ze strony Instytutu na sfilmowanie, 

wystawę można było oglądać jedynie w oknach Galerii.  

 

 KINO „NAREW” 
 

Kino „Narew” jest integralną częścią Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, należy do Sieci Kin 

Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej oraz Sieci Kin Cyfrowych Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej. Współpracuje z licznymi dystrybutorami filmów, ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS 

oraz Stowarzyszeniem Filmowców Polskich Związkiem Autorów i Producentów Audiowizualnych 

ZAPA. Dysponuje ono 221 miejscami siedzącymi, z czego 189 w sali na dole, a 32 na balkonie. 

Wyposażone jest w projektor cyfrowy przystosowany do emisji filmów w technologii 3D, ekran 
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Perlux oraz system dźwięku Dolby Surround. W Sali kinowej organizowane są: spektakle 

teatralne, widowiska, koncerty, liczne imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz szkolenia  

i zebrania. 

 

Kino jest czynne sześć dni w tygodniu, w systemie od piątku do środy, gdzie czwartek jest dniem 

wolnym. W soboty i niedziele organizowane są trzy seanse. W szczególnych przypadkach kino 

wyświetla filmy, zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych. Ceny 

biletów: Bilet normalny – 16 zł; bilet ulgowy – 14 zł; bilet grupowy – 12 zł; bilet na kartę 

„Rodzina 3+” – 8 zł oraz promocyjny „Tanie poniedziałki” – 12 zł dla wszystkich.  

 

Od stycznia do końca grudnia zamówionych zostało 59 filmów, w tym 16 filmów polskich i 43 

zagraniczne. W ramach cyklu „Witaj Francjo!” odbyło się 10 seansów. Oprócz planowego 

wyświetlania filmów, odbyły się również 2 projekcje przedpołudniowe dla grup 

zorganizowanych. Razem odbyły się 293 seanse, w tym 10 bezpłatnych. Na seansach 

niebiletowanych związanych z VI cyklem pokazów filmowych „Witaj Francjo!” było ok. 320 

osób. Z wszystkich seansów biletowanych i bezpłatnych skorzystało 6.487 osób. Dużą 

popularnością cieszy się nasza oferta „Tani poniedziałek” – 1.288 osób, popularna jest również 

karta „Rodzina 3+” – 431 osób. 

 

Największą popularnością cieszyły się filmy: 

1. „Mayday” – 616 osób; 

2. „365 dni” – 597 osób; 

3. „Jak zostać gangsterem” – 467 osób; 

4. „Psy 3” – 421 osób. 

W ramach działalności kina zorganizowane zostały imprezy cykliczne takie jak: 

 Filmowe ferie dla dzieci – „Urwis”, „Jumanji. Następny poziom”, „Śnieżka i Fantastyczna 

Siódemka”, „Doktor Dolittle”. 

 28. Filmowe Walentynki – „Mayday”. Pokaz filmowy połączony z losowaniem 

walentynkowych niespodzianek, których sponsorami byli: Restauracja u Niedźwiadków, 

Karczma „Wielka lipa”, Hotel Zamek Pułtusk - Dom Polonii. 
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EDUKACJA FILMOWA 

  
 

 W roku 2020 po raz szósty zorganizowany został bezpłatny cykl pokazów filmowych  

pt. „Witaj Francjo!”, w sumie odbyło się 10 niebiletowanych pokazów filmowych  

w miesiącach styczeń-grudzień. Seanse odbywały się w czwartki, o godz. 18.00.  

W trakcie spotkań wyemitowane były filmy: „Alibi.com”, „Licencja na uwodzenie”, 

„Dusigrosz”, „Przychodzi facet do lekarza”, „Niebo w gębie”, „Nic do oclenia”, „Czym 

chata bogata”, „Pół na pół”, „Jutro będziemy szczęśliwi”, „Facet na miarę”. 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. 

 

 Prowadzenie „Małego Muzeum Kina”. Na wystawę składają się plansze przedstawiające 

historię pułtuskiego kina oraz różne eksponaty, a wśród nich: projektory, reklamy  

i plakaty filmowe, czasopisma tematyczne, gadżety związane z kinem. W ofercie 

związanej z „Małym Muzeum Kina” znajdują się zajęcia edukacyjne oraz projekcję filmu 

„Historia kinematografii”.  

 

PROJEKTY 
 

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku w 2020 roku zrealizowało projekt „Tradycje 

teatralne Pułtuska VI” – dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

To cykliczne wydarzenie, którego celem było inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym  

i artystycznym korespondujących z tradycjami teatralnymi Pułtuska, aktywizowanie twórcze 

uczestników reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne oraz ożywienie społeczności 

lokalnej i udział bezpośredni w proponowanych wydarzeniach artystycznych.  

 

Projekt składał się z: 

- sześciu warsztatów edukacyjnych:  warsztat aktorski; techniki mowy; performance; praca nad 

rolą z zastosowaniem improwizacji; ciało w przestrzeni scenicznej oraz teatr od kulis czyli 

wyjazdowe warsztaty do teatru Studio w Warszawie, 

- konkursu „Pułtuskie Teatry Amatorskie - Konkurs PTA-K” dla osób dorosłych, który był 

dodatkowo transmitowany na naszym kanale You Tube MCKiS, 

-  wystawy planszowej z przebiegu realizacji przedsięwzięcia, 

-  publikacji dokumentującej przebieg projektu „Tradycje teatralne Pułtuska” z cyklu „Ślad 

naszych czasów”, 

-  finału podsumowującego projekt, podczas którego miało miejsce wręczenie nagród  

i podziękowań, otwarcie wystawy z przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz promocja 

publikacji dokumentującej projekt, impresja filmowa z premier teatralnych (uroczystość 

transmitowana była na naszym kanale You Tube MCKiS).  
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FINANSE 

 
Finansowanie działalności MCKiS w Pułtusku 

 

Dotacje z budżetu gminy, w tym: 1.016.192 zł 

- działalność 908.392 zł 

- imprezy miejskie 107.800 zł 

Wpływy własne ze sprzedaży usług w kinie „Narew”* 80.570 zł 

Pozostałe wpływy własne 17.843 zł 

Dotacje na realizację projektów 50.000 zł 

Inne wpływy 80.816 zł 

 
* Z tej pozycji odliczane są koszty dla dystrybutorów za wynajem kopii filmowych, ZAiKS, PISF, 
SFP razem 53,6 % oraz licencje programów w kasie kina, druk biletów, okresowa wymiana lamp 
w projektorach, energia elektryczna i energia cieplna  których nie pokrywa dotacja z budżetu 
gminy. 
 
 
 

 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
I PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE KULTURY  

 

 
Na terenie gminy Pułtusk działa wiele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, które 

zgodnie z ich statutowym obszarem  działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania 

kultury. W 2020 roku miało miejsce m.in. :   

 

 dofinansowanie wydania książki Zofii Wróbel pt. „Wspomnienia i nie tylko (1941-1960). 

Udrzyn – wieś w Puszczy białej. Liceum pedagogiczne w Pułtusku” – 1600,00 zł 

 umowa na oprawę uroczystości patriotycznej z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej  
z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty (sekcją Pułtuskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego) – 600, 00 zł. 
 

Na terenie gminy Pułtusk działa wiele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, które 

zgodnie z ich statutowym obszarem działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania 

kultury. W 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono 

dofinasowania: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 144 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne  

Nazwa wydatku Kwota 

Dofinansowanie wydania książki Zofii Wróbel pt. „Wspomnienia 
i nie tylko (1941-1960). Udrzyn – wieś w Puszczy Białej. Liceum 
Pedagogiczne w Pułtusku” 

1 600 zł 

Umowa na oprawę uroczystości patriotycznej z okazji 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji 
Historycznej 13 Pułku Piechoty (sekcja Pułtuskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego) 

600 zł 

Zakup munduru żołnierza „Błękitnej Armii” gen. Hallera dla 
Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty 
(sekcja Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego) 

3 100 zł 

 5 300 zł 

 

 
 
 

XVII. SPORT i REKREACJA 
 

 
 

 DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  

         W PUŁTUSKU  
   
 
Działalność MOSiR w Pułtusku w 2020 roku miała na celu stworzenie mieszkańcom miasta  

i gminy dogodnych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, rywalizacji  

i współzawodnictwa w ulubionych dyscyplinach sportowych, promocji zdrowego stylu życia. 

 

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku  w 2020 roku należało:  

 udostępnianie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb kultury, 

sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji,  

w tym w szczególności na potrzeby sportu dzieci i młodzieży; 

 organizowanie imprez własnych i zleconych propagujących zdrowy styl życia; 

 organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, inicjowanie 

imprez rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta i gminy; 

 promowanie walorów turystycznych gminy. 
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BOISKO, SKATEPARK I KORT TENISOWY 

 

Obiekty działały z wyjątkiem okresów wprowadzonych obostrzeń związanych z epidemią: 

- stadion miejski – czynny był codziennie w godz. 8:00 - 21:00; 

- treningi piłkarskie prowadzili trenerzy zatrudnieni w MOSiR w godzinach porannych lub    

  popołudniowych; 

- skatepark – jest to plac ogólnie dostępny, czynny był codziennie do zmroku; 

- kort tenisowy – czynny codziennie w godz. 9:00 – 21:00, w okresie od 15.04.2020 r.  

do 31.10.2020r.  

 

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 IV ligi Mazowieckiej Seniorów, 

Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk ligi wojewódzkiej i okręgowej chłopców w kat.: Żak, Orlik, 

Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy, FUKS Pułtusk w kat. Młodzik i  FUKS BRIX Pułtusk - 

dziewcząt grających w III, a od rundy jesiennej 2020/2021 – w IV Mazowieckiej Lidze Kobiet. 

Ponadto, jesienią gościnnie rozgrywali mecze zawodnicy GKS Pokrzywnica w lidze klasy 

okręgowej.  

Ogółem rozegrano (wiosna – jesień) 60 meczów ligowych plus sparingi. Rozegrano również 

cztery turnieje ligowe 2010 – Żaków.  21 października 2020r. na stadionie przeprowadzono  

z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Nożnej bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów, 

nauczycieli, wychowawców i wszystkich chętnych w ramach MOBILNEJ AKADEMII MŁODYCH 

ORŁÓW. 

 

PŁYWALNIA MOSIR  

 

Obiekt był czynny z wyjątkiem okresów wprowadzonych wytycznych i obostrzeń związanych  

z epidemią : 

 - pływalnia - czynna była od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 22:00 i w każdą 

niedzielę od 8:00 do 22:00.  

 

Z Pływalni regularnie korzystały szkoły z terenu miasta i gminy Pułtusk:  

 Publiczne Szkoły Podstawowe: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 - z Pułtuska, z Płocochowa  

i z Przemiarowa, 

 Przedszkole Miejskie Nr 5, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy.  

 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 146 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

Ponadto, z obiektu korzystają: 

 szkoły spoza terenu naszej gminy -  z Makowa Mazowieckiego, Bud Siennickich, 

Nasielska, Przewodowa, Skaszewa, Gzów; 

 klub pływacki Posejdon oraz grupa seniorów z Makowa Mazowieckiego. 

 

Na pływalni działa dziewięć szkółek nauki pływania. Ponadto jest prowadzony AQUAAEROBIC. 

Realizowano dwa projekty : „Zdrowy kręgosłup” oraz „Zdrowie smakuje lepiej, przeciwdziałanie 

otyłości wśród dzieci w powiecie makowskim.”   

 

KĄPIELISKO MIEJSKIE NAD RZEKĄ NAREW W PUŁTUSKU 

 

Kąpielisko było czynne w całym okresie funkcjonowania czyli od 27 czerwca do  31 sierpnia 

2020 r., w godz. 11:00 – 19:00, z zachowaniem obowiązujących wytycznych i obostrzeń 

związanych z epidemią. Organizatorem kąpieliska w Pułtusku jest corocznie Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Kąpielisko zostało zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 

i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. Bezpieczeństwa  kąpiących się 

strzegło 3 ratowników Pułtuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Posiadali 

oni do dyspozycji łódź motorową i wiosłową do patrolowania z wody, a na lądzie wieżyczkę, 

koła ratunkowe i rzutki z liną. Wyposażeni byli również w apteczkę pierwszej pomocy 

zaopatrzoną zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz telefon komórkowy. Kąpielisko miejskie 

zostało odebrane przez SANEPID bez zastrzeżeń. 

 

Turniej siatkówki plażowej – lipiec 2020 r. (zdjęcie: MOSiR) 
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LODOWISKO MIEJSKIE W PUŁTUSKU 

 

W okresie zimowym lodowisko czynne było od 8 grudnia 2019 r. do 27 lutego 2020 r.,  

w godzinach 9:00 – 20:30 z przerwami technicznymi na czyszczenie i wygładzenie powierzchni 

lodu. Obsługę lodowiska stanowili pracownicy MOSiR. 

 

W 2020 roku przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji powstały trzy nowe sekcje. Sekcja 

rekreacyjna badmintona, tenisa stołowego oraz sekcja rekreacyjna koszykówki kobiet. 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWO – REKREACYJNE MOSIR  
WEDŁUG KALENDARZA NA 2020 ROK 

(duża część zaplanowanych imprez nie odbyła się z powodu epidemii) 
 
 

Lp. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE KRÓTKI  OPIS Frekwencja 
(osoby) 

1. Turniej Piłki Nożnej w 
kat. OPEN. Zawody z 
okazji finału WOŚP           
  „O Tort OWSIAKOWY 
” 

12.01.2020 PSP Nr 1 W turnieju grali chętni w kat. 
OPEN. Wpisowe od drużyn było 
przekazane na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

120 

2. XIV edycja Pułtuskiej 
Amatorskiej  
Ligi Siatkówki 

od listopada 
2019 

do lutego 
2020 

PSP Nr 1 Mecze odbywały  się w 
niedziele. W lidze grały drużyny 
z terenu gminy i powiatu 
pułtuskiego oraz okolicznych 
miast. 

 
50 

3. XXI edycja Miejsko - 
Powiatowej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej 

od 
października 

2019 do 
lutego 2020 

PSP Nr 1 Mecze odbywały się w soboty i 
niedziele. Liga w kat. OPEN 
odbywa  się cyklicznie co roku, 
zgodnie z regulaminem. 

50 

4. XII Pułtuska Gala 
Sportu 

27.02.2020 Urząd 
Miejski, 
MOSiR 

 Na gali wyróżniono najlepszych 
sportowców i trenerów z gminy 
Pułtusk. 

 

100 

5. XIX edycja GRAND PRIX 
w tenisie stołowym 

od 
października 

2019 do 
marca 2020 

PSP Nr 3 W zawodach uczestniczyły 
dzieci, młodzież i dorośli w 
różnych kategoriach wiekowych 
z terenu miasta i gminy Pułtusk, 
zgodnie z regulaminem. 

40 

6. Lodowisko – zajęcia 
rekreacyjno-sportowe 
dla dzieci. 

od grudnia 
2019 do 

lutego 2020 

PSP nr 4 Z lodowiska korzystały osoby 
z terenu gminy i powiatu 
pułtuskiego. 

7703 

7. Akcja „Zima w mieście" 
- ferie 2020 - cykl 
imprez rekreacyjno-
sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

luty 2020 Pływalnia W turniejach, zabawach i grach 
udział brały dzieci i młodzież z 
terenu miasta i gminy. Na okres 
ferii jest opracowany 
szczegółowy program. 
Na Pływalni atrakcją był wodny 
tor przeszkód AQUAGLIDE 

200 
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8. Halowe Turnieje Piłki 
Nożnej  
40 – latków  

jesień-zima 
2019/2020 

PSP Nr 1 W turniejach uczestniczyły 
drużyny z miasta i gminy 
Pułtusk, zgodnie z 
regulaminem. 

40 

9. Halowe Turnieje Piłki 
Nożnej Sołectw  

luty- marzec  PSP Nr 1 W turniejach startowały 
reprezentacje sołectw z gminy 
Pułtusk, zgodnie z 
regulaminem. 
 

160 

10. Rajd Dla Frajdy z cyklu 
ogólnopolskich rajdów 
rowerowych 

5.07.2020 Szosami 
wokół 

Pułtuska 

Rajd miał charakter sportowo-
rekreacyjny i rozgrywany był na 
terenie Mazowsza. Udział brali 
cykliści amatorzy z całej Polski. 

150 

11. Akcja „Lato w mieście 
2020" – plaża - zajęcia 
rekreacyjne z dziećmi, 
Turnieje w siatkówkę 
plażową, 

lipiec - 
sierpień 

Plaża 
miejska 

Udział brały dzieci, młodzież  
i dorośli, zgodnie z odrębnymi 
regulaminami. 
W turniejach udział brały pary 
siatkarskie wyłonione przez 
organizatora. 

800 

12. Rozgrywki 
Mazowieckich Lig Piłki 
Nożnej – runda 
jesienna 

sierpień - 
   listopad 

Stadion 
M O S i R 

Udział brali chłopcy i dziewczęta 
 w kat.: Żak, Orlik, Młodzik, 
Trampkarz, Junior Młodszy  
 i Seniorzy Ligi IV i III 
Mazowieckiej Ligi Kobiet. 

180 

13. Turniej Ultimate 
Frisbee TOP CAT 2020 

1-2.08.2020 Stadion  
M O S i R 

Udział biorą drużyny z różnych 
krajów Europy 

300 

14. Cykl imprez 
sportowych z okazji 
XXII  Dni Patrona: 
- rodzinny rajd 
rowerowy 
- turnieje tenisa 
ziemnego, 
- zawody na Skateparku 

wrzesień Stadion 
M O S i R 

-
skatepark 

Imprezy sportowo - rekreacyjne  
z okazji Dni Patrona Pułtuska 
św. Mateusza według 
oddzielnych regulaminów. 

500 

15. Mały bieg Mateuszowy 17.09.2020 Stadion  
M O S i R 

Udział biorą dzieci, młodzież i 
dorośli z powiatu Pułtuskiego. 

200 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w roku 2020 następujące zakupy i zadania 

inwestycyjne:  

 przygotowanie i urządzanie kortów do tenisa – zakup, dosypywanie mączki ceglanej, 

zagęszczanie – koszt 2 016 zł; 

 remont i naprawa uszkodzonych elementów ramp i podjazdów na skateparku – koszt  

9 717 zł; 

 budowa chodników pieszych na stadionie MOSiR – koszt 25 210 zł; 

 urządzenie i prowadzenie sztucznego lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej  

Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej  w Pułtusku – koszt 8 500 zł;   

 prace na boiskach piłkarskich – pielęgnacja i utrzymanie trawy na boiskach przez cały sezon 

piłkarski (od marca do grudnia) – koszt 10 000 zł; 

 modernizacja i ocieplenie zjeżdżalni na pływalni – koszt 147 600 zł; 

 zakup stołu dla sekcji tenisa stołowego – koszt 2 950 zł; 
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 zakup artykułów (piłki itp.) dla sekcji sportowych MOSiR – koszt 4 941,80 zł. 

 

 

Modernizacja i ocieplenie zjeżdżalni na pływalni (zdjęcie: UM Pułtusk) 

 
 

 

 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

I PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  

I SPORTU    

 
Na terenie gminy Pułtusk działa wiele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, które 

zgodnie z ich statutowym obszarem  działalności, po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, 

realizują zadania publiczne Gminy Pułtusk z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu.   
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Wykaz podmiotów, którym w 2020 roku powierzono realizację zadań wraz z przekazaniem  

na ten cel dotacji przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 

dotacji 

1. Klub Sportowy SEMIRAMIDA „Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe w sportach walki” 

12 000 zł 

2. Miejski Klub Sportowy NAREW „Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe w podnoszeniu ciężarów” 

17 500 zł 

3. Młodzieżowy Klub Sportowy „Rozwój lekkiej atletyki poprzez 

Czwartki lekkoatletyczne, zawody 

i zajęcia sportowe dla uczniów” 

 

21 000 zł 

4. Uczniowski Klub Sportowy ZRYW  

przy Zespole Szkół Zawodowych  

im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku 

„Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe w piłce siatkowej  

dziewcząt i chłopców” 

11 000 zł 

5. Młodzieżowy Klub Sportów Walki  

KAN Pułtusk 

„Zadanie 7 - Szkolenie  

i współzawodnictwo sportowe  

w sportach walki” 

9 500 zł 

6. Uczniowski Klub Sportowy  

„Posejdon” 

„Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe w pływaniu” 

19 000 zł 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 151 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

W 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dofinasowania niżej 

wymienionym podmiotom: 

Miejski Klub Sportowy NAREW 

Nazwa wydatku Kwota 

Prowadzenie zajęć sekcji podnoszenia ciężarów  20 409 zł 

Sekcja Szachowa MLKS Nadnarwianka 

Nazwa wydatku Kwota 

Zajęcia szachowe dla dzieci (luty, marzec i październik 2020 r.) 2 830 zł 

Młodzieżowy Klub Sportowy 

Nazwa wydatku Kwota 

Finansowanie startów zawodników w zawodach (halowy/letnio-
jesienny/jesień 2020 r.) 

15 000 zł 

Bieg Tropem Wilczym 619 zł 

OGÓŁEM: 15 619 zł 

Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 

Nazwa wydatku Kwota 

Cykl turniejów Piłki Nożnej (styczeń – luty 2020 r.) 2 000 zł 

Pułtuski Klub Wodniaków 

Nazwa wydatku Kwota 

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

Polski Związek Wędkarski – Koło nr 1 w Pułtusku 

Nazwa wydatku Kwota 

Zawody wędkarskie (Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza) 1 000 zł 

Klub Sportowy SEMIRAMIDA 

Nazwa wydatku Kwota 

Dofinasowanie zawodów akrobatyki sportowej i szarf 
powietrznych (25 stycznia 2020 r.) 
 

1 000 zł 
 
 

Dofinasowanie zawodów akrobatyki sportowej i szarf 
powietrznych (22 grudnia 2020 r.) 
 

1 500 zł 

OGÓŁEM: 2 500 zł 

 
Ponadto, Gmina Pułtusk zawarła umowy z Miejskim Ludowym Klubem Sportowym 

Nadnarwianka Pułtusk sekcja piłki nożnej na promocję Gminy na stadionie Miejskim   

i podczas meczów wyjazdowych oraz transmisję meczów w sezonie jesiennym 2020 r.  

w ramach IV Ligi Mazowieckiej (północ) w łącznej kwocie 79 240 zł. 

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. (w ramach  realizacji „Programu 
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współpracy Gminy Pułtusk w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”) udzielono dotacji i powierzono do realizacji zadania  

nw. podmiotom: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. Pułtuski Klub Wodniaków „ Szkoleniowy obóz żeglarski” 13 000 zł 

2. Stowarzyszenie „Z Serca”  

w Pułtusku 

„Kolonie Lato „Z Serca” dla dzieci  

i młodzieży z terenu gminy Pułtusk” 

  7 000 zł 

 
 

 STYPENDIA SPORTOWE 
 
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, corocznie przyznaje stypendia sportowe,  

na okres styczeń-grudzień.  

 

W 2020 roku stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymało 23 sportowców, a budżet 

przeznaczony na stypendia wyniósł 120 000 zł (2019 r. - 29 sportowców, budżet-120 000 zł).  

 

Pułtuska Gala Sportu, 27 lutego 2020  r. (zdjęcie: UM Pułtusk) 
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Wyróżniające osiągnięcia mają sportowcy z terenu gminy Pułtusk reprezentujący następujące 

dyscypliny: podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, taekwon-do, pływanie, piłka nożna, szachy, 

kickboxing. 

   
 

XVIII. POMOC SPOŁECZNA 
 
 

 SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
W 2020 r. z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku skorzystały 532 rodziny, 

liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła 1 137, co stanowiło  4,72 % ogółu 

mieszkańców gminy Pułtusk.  

Świadczenia w formie zasiłku celowego udzielono 204 rodzinom, przyznano 953 świadczenia  

na łączną kwotę 65 675,50 zł.  

Świadczenia w formie specjalnego zasiłku celowego przyznano 49 osobom, w tym 157 

świadczeń na łączną kwotę 15 957,00 zł. 

Świadczenia w formie zasiłku stałego przyznano 141 osobom, liczba wypłaconych świadczeń - 

1 477, na łączną kwotę 778 658,00 zł (w ramach środków z dotacji). 

Z pomocy wsparcia asystenta rodziny w 2020 r. skorzystało 28 rodzin  (w 2019 r. - 22 rodziny). 

 SYSTEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO 
 
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1 043 rodziny, w tym: 

1 916 dzieci, 26 764 świadczeń, na kwotę 3 061 787,05 zł. 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych -  692 rodziny, liczba świadczeń  - 

7 682, na kwotę 1 656 336,00 zł. 

Świadczenia pielęgnacyjne: liczba rodzin - 145, liczba świadczeń - 1 465, na łączną kwotę  

2 664 002,00 zł.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy: liczba rodzin - 34, liczba świadczeń - 207, na łączną kwotę  

125 561,00 zł, 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 154 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: liczba rodzin -  161, liczba świadczeń - 161, 

na łączną kwotę 161 000,00 zł. 

Świadczenie rodzicielskie:  liczba rodzin - 110, liczba świadczeń - 706, na kwotę 627 301,00 zł. 

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 185 rodzin, w tym dzieci 280, liczba 

świadczeń - 2930, na łączną kwotę 1 245 49,00 zł (w roku 2019 - 168 rodzin). 

Z rządowego programu „Rodzina 500+” pomoc uzyskało 3066 rodzin, liczba świadczeń  - 

56 211, na kwotę 27 949 745,00 zł. 

Jednorazowe wsparcie w ramach programu „Dobry Start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

otrzymały 2 194 rodziny, w tym liczba dzieci objętych wsparciem/ liczba świadczeń - 3 092  

(w 2019r. - 3 150). 

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 613 gospodarstw domowych, wypłacono 

5 046 świadczeń, na łączną kwotę 1 118 779,91 zł ( w 2019 r. z pomocy skorzystało 550 

gospodarstw domowych, na łączną kwotę 1 100 312,97 zł). 

Z dodatku energetycznego skorzystały 24 gospodarstwa domowe, wypłacono 186 świadczeń,  

na łączną kwotę 2 713,98 zł, ( w roku 2019 skorzystało 17 gospodarstw domowych, na łączną 

kwotę 1 245,28 zł). 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku funkcjonują:- placówka wsparcia 

dziennego świetlica „Słonecznikowa Brać”. Przy zastosowaniu reżimu sanitarnego 

spowodowanego sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) przyjęła 25 dzieci ( w roku 2019 - 35 

dzieci); 

- ośrodek wsparcia Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Przy zastosowaniu reżimu sanitarnego 

spowodowanego sytuacją epidemiologiczną (COVID – 19) ze wsparcia skorzystało  

27 seniorów ( w roku 2019 - 31 seniorów). 

W ramach usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osób starszych  

i niesamodzielnych z uwzględnieniem stanu zdrowia i zdolności psychofizycznych ze wsparcia 

skorzystało 29 mieszkańców gminy Pułtusk. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania skorzystało  

3 dzieci (w 2019 r. z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 

ponad 40 osób). 
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 STYPENDIA SZKOLNE 

W 2020 roku - 152 uczniów otrzymało pomocy  w  formie stypendium szkolnego, na łączną 

kwotę 149 582,53 zł ( w 2019 r. - 182 uczniów na łączną kwotę 157 907,07 zł). 

 PROGRAMY RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU  

- „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w ramach którego  zapewniono wsparcie  

(w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności) najuboższym 

mieszkańcom naszej gminy. Pomoc uzyskały 844 osoby, na łączną kwotę  379 413,00 zł  

(w 2019 r. pomoc uzyskało 939 osób); 

- „Wspieraj Seniora” , z którego skorzystały 3 osoby; 

- „Opieka 75+” z którego skorzystały 4 osoby. 

 USŁUGI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy  w Pułtusku (zwanym dalej KISS) 

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pułtusku. Powstał w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym. W dniu 26 czerwca 2012r. został wpisany do rejestru klubów 

integracji społecznej województwa mazowieckiego pod numerem 3.   

 

Celem Klubu jest realizowanie działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wśród 

mieszkańców Gminy Pułtusk - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już 

wykluczonych społecznie. Działania w ramach zajęć Klubu Integracji Społecznej  

i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku były realizowane zgodnie 

z założonym harmonogramem i odbywały się  w siedzibie Ośrodka. 

 

Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pułtusku było 28 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją 

sytuację życiową nie były w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb 

życiowych, co ograniczało ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym  

i rodzinnym. Rekrutacja osób chętnych do udziału w zajęciach proponowanych w ramach 

KISS  odbywała w sposób ciągły. 

 

Do realizacji programu Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pułtusku zostali zaproszeni specjaliści: psycholog i doradca zawodowy. 
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W ramach realizacji zadań ww. Klubu w 2020 roku 28 uczestników KISS, osób bezrobotnych, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zostało objętych niżej wymienione 

działaniami: 

● Spotkania z  zakresu  poradnictwa psychologicznego z elementami profilaktyki uzależnień -  

w wymiarze 30 godzin, 

● Spotkania z  zakresu  doradztwa zawodowego  - w wymiarze 25 godzin. 

 

W ramach pracy Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy skierowano do wykonywania prac 

społecznie użytecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie 28 osób w celu aktywizacji 

zawodowej, kształtowania poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularne 

wykonywanie powierzonych obowiązków  prowadzące do wyrobienia nawyku pracy. 

 

Koordynacja działań w ramach Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy była sprawowana 

przez dwóch pracowników zaangażowanych do pracy w Klubie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pułtusku: specjalistę pracy socjalnej oraz koordynatora KISS.  

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, związany z rozprzestrzenianiem się choroby 

COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wprowadzony w marcu 2020 r. zaistniała 

konieczność stworzenia bezpiecznych warunków do spotkań z uczestnikami KISS. Działania  

w Klubie Integracji Społecznej i Samopomocy zostały zrealizowane w formie konsultacji 

indywidualnych z zastosowaniem reżimu sanitarnego poprzez zachowanie dystansu 

społecznego, dezynfekcję rąk, zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję i regularne wietrzenie 

pomieszczeń. Pomimo zawieszenia działalności KISS zgodnie z poleceniem Wojewody 

Mazowieckiego w okresie 16.03.2020r.-31.05.2020r. i 24.10.2020r.-31.12.2020r. wszystkie 

zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. 

 

 

 PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU  
 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Od dnia 16 czerwca 2015r. 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 2020r. wydano 248 kart dla 82 rodzin. 
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KARTA RODZINY 3+ 

W 2020 r. na podstawie uchwały Nr XXX/247/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia  

29 września 2016 r. w sprawie Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Gminie Pułtusk  

z późn. zm. wydane zostały 293 karty dla 59 rodzin. 

Powyższa karta upoważnia do korzystania z przywilejów określonych w ww. uchwale. 

Użytkownicy kart Rodziny 3+ mogą korzystać z: 

 50% zniżki na: bilety w kinie „Narew”, opłaty miesięcznej 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 biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkół ponadgimnazjalnych; 

 100% refundacji opłat za szczepienia przeciw grypie; 

 20% zniżki na opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Pułtusk w wymiarze przekraczającym 5 godzin 

dziennie. 

Ponadto, posiadacze kart mogą korzystać z jednorazowych biletów komunikacji miejskiej za 1 zł 

i bezpłatne usługi ksero materiałów edukacyjnych znajdujących się w czytelniach Pułtuskiej 

Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela. 

 

 

 PROGRAMY I STRATEGIE REALIZOWANE W GMINIE PUŁTUSK  

W ramach działań wspierających rodziny marginalizowane, wymagające wsparcia we 

wzmocnieniu roli rodziny w gminie Pułtusk było zapewnione  specjalistyczne poradnictwo dla 

ofiar przemocy domowej, świadczone przez  ekspertów: prawnika  i psychologa w ramach 

Interdyscyplinarnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej.  

Ofiarom przemocy udzielano porad i konsultacji mających na celu przerwanie przemocy poprzez 

kierowanie do właściwych instytucji. W ramach działań wspierających  

z profesjonalnej pomocy lub wsparcia ekspertów osoby skorzystały z porad prawnika  

i psychologa.  

Z profesjonalnej pomocy lub wsparcia ekspertów: prawnika i psychologa skorzystało 63 rodziny 

o liczbie osób 174 w tych rodzinach. Najczęściej zgłaszane problemy podczas pełnionych 

dyżurów psychologa i prawnika dotyczyły przemocy psychicznej i fizycznej  

w rodzinach, alkoholizmu jednego z członków rodziny, warunków mieszkaniowych, spraw 

rozwodowych i alimentacyjnych. Porady obejmowały propozycje działań koniecznych  

do dokonania zmiany. Działania indywidualne dostosowane były zawsze do potrzeb klienta. 

Ofiarom przemocy udzielano porad i konsultacji mających na celu przerwanie przemocy 

poprzez kierowanie do właściwych instytucji. 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 158 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

Gmina w ramach profilaktyki realizowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Celem programu było ograniczenie szkód zdrowotnych  

i społecznych oraz zaburzeń życia rodzinnego wynikających z nadużywania alkoholu. 

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. 

 

W ramach realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2020 r.” zostały ogłoszone dwa konkursy ofert na realizację zadań z zakresu 

zdrowia publicznego w 2020 r. (zarządzeniami Burmistrza Miasta Pułtusk: nr 180/2020 

z dnia 19 maja 2020 r. i nr 223/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.). 

 

W ramach ww. konkursów udzielono dotacji i powierzono do realizacji zadania nw. podmiotom: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Zakres zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. Pułtuskie Stowarzyszenie 

Trzeźwości „Świt” w Pułtusku 

„Realizacja zadań wspierających 

abstynencję, trzeźwienie i zdrowy  

styl życia osób uzależnionych i ich 

rodzin” 

15 000 zł 

2. Fundacja „Krok w Przyszłość” „Realizacja zadań wspierających 

abstynencję, trzeźwienie i zdrowy  

styl życia osób uzależnionych i ich 

rodzin” 

10 000 zł 

3. Młodzieżowy Klub Sportów  

Walki  „KAN” Pułtusk 

„Organizacja wypoczynku letniego 

dzieci i młodzieży, w szczególności  

ze środowisk zagrożonych 

uzależnieniami w formie kolonii  

lub obozu, z uwzględnieniem 

prowadzenia działań w obszarze 

aktywności fizycznej lub  

6 000 zł 
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informacyjno – edukacyjnej  

dotyczącej ryzyka szkód  

wynikających ze spożywania  

alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych” 

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I OPIEKI NAD DZIECKIEM NA LATA 

2018 – 2020 

Celem programu jest tworzenie systemu wsparcia dla rodziny przeżywających trudności                           

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zintegrowane i spójne działania  

na rzecz dziecka i rodziny.  

Gminny program skierowany jest do wszystkich rodzin z terenu gminy Pułtusk. W ramach 

programu adresaci będą mogli skorzystać z oferty profilaktyki, edukacji, informacji, a także 

specjalistycznej pomocy zer strony psychologów, psychiatrów, terapeutów, pedagogów  

i pracowników socjalnych. Działania mają służyć przywróceniu lub uzyskaniu umiejętności 

prawidłowego wypełniania funkcji rodzicielskich u osób wykazujących przejawy bezradności  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.       

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 – 2020 

 

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie 

skuteczności działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie.   

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Pułtusk, osób dotkniętych przemocą, osób, 

które stosują przemoc, świadków przemocy w rodzinie oraz służb zajmujących  

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2017-2020 

 

Celem głównym Programu jest ochrona zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym. Celami szczegółowymi jest  pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi  

w życiu codziennym oraz w zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania 

zaburzeniom psychicznym: upowszechnienie wiedzy na temat ochrony zdrowia psychicznego, 

kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, poczucie 

bezpieczeństwa w życiu społecznym i rodzinny rozwijanie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach zagrożenia zdrowia psychicznego. Głównymi adresatami przedsięwzięć  
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i inicjatyw zmierzających do poprawy stanu zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym są  wszyscy mieszkańcy gminy Pułtusk, przy uwzględnieniu grup ryzyka oraz osób  

z diagnozą zaburzeń psychicznych. Grupy ryzyka obejmują  dzieci i młodzież, osoby starsze, 

bezrobotnych, osoby niepełnosprawne, osoby doznające przemocy, osoby  

w różnego rodzaju kryzysach psychicznych wywołanych nagłą zmianą sytuacji życiowej tj. śmierć 

bliskiej osoby, wypadek, rozwód, utrata pracy, obniżenia nastroju. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI 2017 – 2020 

 

Program zakłada, że realizacja ustalonego w nim celu i zaplanowanych działań przyczyni  

się do zmniejszenia popytu na środki psychoaktywne, poprawy zdrowia fizycznego  

i psychicznego społeczeństwa, promocji zdrowego stylu życia oraz zmniejszenia rozmiaru 

aktualnie występujących problemów.  

 

Celem programu jest ograniczenie nadużywania substancji psychoaktywnych, które wpłynie   

na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych z tym związanych.    

 

W ramach przeciwdziałania narkomanii w roku 2020 udzielono w Interdyscyplinarnym Punkcie 

Informacyjno-Konsultacyjnym porad i konsultacji dla 22 osób eksperymentujących  

z narkotykami, bądź ich nadużywających. Jednocześnie skierowano do innych specjalistów  

8 osób. Także w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zainteresowane 

osoby otrzymywały pomoc w kierowaniu na leczenie i rehabilitację (dotyczy 5 osób). 

Osoby zarejestrowane w naszej Gminie z problemem narkotykowym, którym udzielono 

świadczeń: 

1. NZOZ Psycho-Med Centrum Diagnostyczno-Psychologiczne w Pułtusku – 14 osób 

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień  

w Pułtusku – 9 osób 

 

Zarówno Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku jak i Komenda Powiatowa Policji  

nie zanotowała osób nieletnich będących pod wpływem narkotyków (dopalaczy), którym 

udzielono świadczeń. Fakt ten dowodzi niewątpliwie, iż realizacja GPPN wpływa na zmniejszenie  

problemów społecznych i zdrowotnych, związanych z używaniem tychże substancji. Pozytywny 

wpływ w tym zakresie miało również  upowszechnienie informacji  

o dostępnych miejscach i instytucjach udzielających pomocy osobom z problemem 

narkotykowym oraz kierowanie tych osób do miejsc specjalistycznej pomocy. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE PUŁTUSK 

NA LATA 2014 – 2020 

Celem głównym jest zaspokajanie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom                       

w stopniu zapewniającym równowagę społeczną i rozwój gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz osób , rodzin i grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. 

 

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY DZIAŁAJĄCE  

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA    
 

W 2020 r., w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, zadania publiczne Gminy 

Pułtusk z zakresu opieki paliatywno – hospicyjnej,  zgodnie ze statutowym obszarem  

działalności, realizował Caritas Diecezji Płockiej. Na realizację powierzonego zadania pn.: 

„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”  podmiot otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł.  

 

W 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dofinasowania niżej 

wymienionym podmiotom: 

 

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Życia” w Pułtusku 

Nazwa wydatku Kwota 

Wsparcie finansowe na zakup słodyczy i napojów dla 
uczestników poboru krwi (maj 2020 r.) 

400 zł 

 

  

 

Szlachetna Paczka Rejon Pułtusk 

Nazwa wydatku Kwota 

Sfinansowanie posiłków dla wolontariuszy i pomocników akcji 
„Szlachetna Paczka” w Pułtusku 

600 zł 

 

 

Fundacja „Krok w Przyszłość” 

Nazwa wydatku Kwota 

Dofinansowanie programu „Wsparcie żywnościowe dla 
mieszkańców Gminy Pułtusk” 

1 000 zł 
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XIX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

 

 STRAŻ MIEJSKA  
 

Straż Miejska podejmuje działania  w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych a także działa zgodnie z określonymi 

aktami prawa miejscowego.  W 2020 r stan osobowy Straży Miejskiej w Pułtusku liczył  

5 funkcjonariuszy i nie uległ zmianie liczbowej ani osobowej w porównaniu do roku 2019.   

Na potrzeby Straży w 2020 r. został zakupiony samochód ISUZU D-MAX. 

 

 

W 2020 r. Straż Miejska przyjęła i zarejestrowała 456 zgłoszeń od mieszkańców  i instytucji 

oraz podjęła 1616 działań, na które składają się:         

562

411

159

141

108

43

42

27

12

7

5

2

2

pozostałe wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji

interwencje z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

interwencje z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

interwencje z tytułu ustawy o ochronie zwierząt

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

interwencje z tytułu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

wykroczenia przeciwko zdrowiu

interwencje z tytułu ustaw - Prawo ochrony środowiska i ustawy
o ochronie przyrody

interwencje z zakresu aktów prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

interwencje z tytułu ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 
 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 163 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

Straż Miejska w Pułtusku wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła jedną kontrolę. 

Pozostałe wyniki działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego : 

- wspólne patrole piesze z Policją – 19, 

- osoby  nietrzeźwe doprowadzone do miejsca zamieszkania – 6; 

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca 

zagrożonego takim zdarzeniem – 1; 

 

Patrole odłapały 106 bezpańskich psów, które stwarzały zagrożenie dla mieszkańców miasta   

i gminy, z czego 14 psów wróciło do swoich właścicieli, zaś dla 91 psów znaleziono nowych 

właścicieli. Ponadto, Straż Miejska w Pułtusku współpracuje z Fundacją dla Szczeniąt ,,Judyta” 

oraz z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt „ ARKADIA” w Głownie.  

Straż Miejska zajmowała się również innymi zwierzętami: kotami, łabędziami, bocianami, 

myszołowami, sarnami, kaczkami, borsukami, jenotami, bobrami.  

Należy podkreślić, że Straż Miejska w Pułtusku brała udział w zaczipowaniu 21 psów z terenu 

gminy Pułtusk. Dane z czipów umieszczane są w międzynarodowej bazie danych SAFE – 

ANIMALS. 

Ponadto Straż Miejska w Pułtusku w ramach swoich ustawowych uprawnień udzieliła 186 razy 

asysty następującym Wydziałom Urzędu Miejskiego w Pułtusku: Wydziałowi Rozwoju 

Gospodarczego, Wydziałowi Geodezji i Architektury, Wydziałowi Spraw Obywatelskich.   Patrole 

stanowiły asystę (18 razy) również dla podmiotów podlegających pod Burmistrza Miasta Pułtusk 

m.in. spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pułtusku. 

Straż Miejska w Pułtusku podczas roku szkolnego zabezpieczała przejścia dla pieszych 

przy ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Sierpnia. 

Z uwagi na występujący problem smogu Straż Miejska w Pułtusku w miarę możliwości 

kontrolowała  mieszkańców czy nie palą śmieci i tworzyw sztucznych – przeprowadzono  

95 kontroli. 

Straż Miejska włączała się do problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie 

wakacyjnym i podczas ferii zimowych. W okresie letnim realizowano następujące zadania: 

- prowadzono kontrolę placów zabaw i osiedli  gminy Pułtusk;  

- kontrolowano rejon byłego Dworca PKS i przystanki autobusowe w celu działań 

prewencyjnych; 

- patrolowano uczęszczane miejsca – plażę miejską, dzikie kąpieliska, okolice fontanny, 

nadbrzeża Narwi;  

- sprawdzano przejezdność ścieżek rowerowych; 

- kontrolowano oświetlenie uliczne i stan czystości ulic; 

- kontrolowano oznakowania pionowe i poziome w mieście. 
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Natomiast w okresie ferii zimowych Straż Miejska w zakresie działań prewencyjnych sprawdzała 

zamarznięte wody kanału A i B w Pułtusku, rzekę Narew oraz rozlewiska Narwi.  

Straż Miejska utrzymuje stałą współpracę z Policją poprzez wzajemne przekazywanie informacji 

, zabezpieczanie imprez okolicznościowych (14) na terenie parku przy ul. Solnej, Rynku, Domu 

Polonii. Ponadto zabezpiecza uroczystości o charakterze religijnym. 

W kwietniu 2020 r. Straż Miejska nawiązała współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym w Pułtusku m.in. w celu:   prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu 

bezpieczeństwa nad wodą oraz organizowania akcji informacyjnych na temat zagrożeń 

środowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenia wód, prowadzenia rozpoznania w 

zakresie zmian ukształtowania brzegów, nurtów i dna akwenów w celu określenia warunków 

kąpieli, nawigacji i miejsc niebezpiecznych. 

 

W omawianym okresie, w celu podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa     

i porządku publicznego, zwrócono szczególną uwagę na okolice Dworca PKS w Pułtusku, parku 

Solna, parku Piłsudskiego, parku Narutowicza, Stadionu Miejskiego, parkingów oraz zapleczy 

pułtuskich marketów. Sprawdzano także pustostany m.in.: byłą Jednostkę Wojskową, budynki 

przy ul. Kościuszki i przy ul. Stare Miasto. Patrolowano klatki schodowe bloków, w których nie 

zamontowano domofonów oraz piwnice bloków „poniemieckich”. 

Straż Miejska w Pułtusku mając na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscach 

oddalonych od aglomeracji miejskiej, patrolowała również ogródki działkowe.  

Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym jednostka włączała się, współpracując z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz z Noclegownią dla bezdomnych w Pokrzywnicy, 

w pomoc osobom bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Straż 

współpracując z MOPS przeprowadzała kontrole w lokalach socjalnych w budynku przy  

ul. Traugutta 26 zaadaptowanych na potrzeby osób bezdomnych. 

Z uwagi na szerzącą się pandemię koronowirusa SARS CoV-2 strażnicy zwracali szczególną 

uwagę na osoby starsze, niepełnosprawne czy zarażone - wymagające pomocy. 

 

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 

Na terenie gminy działa trzynaście jednostek OSP zrzeszonych w Oddziale Miejsko -  Gminnym 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pułtusku.  W ramach 

realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową,  poprzez finansowanie i  realizację 

różnego rodzaju działań, zapewniono gotowość bojową w jednostkach OSP działających  

na terenie gminy.  

 

 

 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 165 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

Biorąc pod uwagę rozwój cywilizacyjny na przestrzeni ostatnich lat na terenie gminy Pułtusk 

obserwujemy wzrost liczby zdarzeń w których uczestniczą jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

 

 
 

 

Nie przekłada się to jednak na wysokość strat. . 

 

 
 

Wraz ze wzrostem liczby zdarzeń obserwujemy również wzrost zaangażowania pojazdów  

w akcje ratownicze 
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Wzrósł też udział strażaków w działaniach ratowniczych 

 

 
 

W związku z dużą liczbą prowadzonych akcji ratunkowych uratowano mienie o znacznej 

wartości. 

 
 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowych w 2020 r. stwierdzono 

zmniejszenie liczby ofiar zaistniałych zdarzeń  
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/Do analizy wykorzystano dane zawarte w informacjach o  zaistniałych zdarzeniach  

i prowadzonych działaniach ratowniczych opracowanych przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk./ 

 

W 2020 r. Gmina Pułtusk przeznaczyła na ochronę przeciwpożarową i  zapewnienie 

funkcjonowania jednostek OSP – kwotę  458 845,00 zł.  W porównaniu z 2019 r. jest to wzrost  

o 274 935,00 zł (w 2019 r. nakłady na OSP wyniosły - 183 910 zł.). Znaczną część tych środków 

stanowiło dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Trzciniec i remont strażnicy OSP 

Grabówiec.  

 

W związku z realizacją zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  

dla OSP Trzciniec”, OSP Trzciniec została wyposażona w nowoczesny wóz bojowy marki MAN 

TGM 18.320 4X4 o wartości 885 600,00 zł. Konstrukcję finansową zadania stanowiły środki 

przeznaczone przez WFOŚiGW (380 000,00 zł), MSWiA (180 000,00 zł), Gmina Pułtusk  

(215 000,00 zł), Samorząd Województwa Mazowieckiego (100 000,00 zł) i OSP Trzciniec  

(10 600,00 zł). 

 

W ramach „Remontu strażnicy OSP Grabówiec”, dokonano kapitalnego remontu całego 

budynku użytkowanego przez OSP Grabówiec.  Łączna wartość wykonanych prac wyniosła  

20 219,45 zł z czego aż 20 000,00 zł zostało sfinansowanych ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego, w  ramach programu realizowanego pod nazwą „MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP – 2020”.  

 

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 roku 2020 r. wypłacono ekwiwalent na łączną kwotę 22 762,04 zł. W porównaniu do 2019 r. 

stanowi to wzrost o  4 262,04 zł (w 2019 r. wypłacono ekwiwalent na kwotę - 18 500 zł.) 
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 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 

W 2020 r. w ramach realizacji zadań o charakterze kryzysowym, w czerwcu ubiegłego roku 

prowadzono działania zabezpieczające przez skutkami ulewnych deszczy jakie nawiedziły Gminę 

Pułtusk, powodując podtopienia niżej położonych terenów. Dążąc do ograniczenia 

w  przyszłości skutków podobnych zdarzeń przeprowadzono szereg prac związanych 

z  udrożnieniem kanału burzowego R1 ciągnącego się wzdłuż ul. Jana Pawła II.  

 

Ponadto,  w ramach zapobiegania i  przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

na  terenie Gminy Pułtusk organizowano posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy 

Pułtusk, poświęcone prowadzeniu działań nakierowanych na zwalczanie COVID-19. 

 

Ze względu na wprowadzane ograniczenia w pracy jednostek, również jednostki organizacyjne 

Gminy Pułtusk zostały zmuszone do zmiany systemu pracy. Dotyczyło to  w  szczególności 

Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pułtusku, Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku oraz jednostek kultury i  oświaty. 

 

Dążąc do maksymalnego ograniczenia skutków pandemii pozyskano również szereg materiałów 

i sprzętu niezbędnego do walki z wirusem (maski, płyny dezynfekcyjne, itp.). Ponadto, 

doposażono Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku w łóżka i  sprzęt medyczny niezbędny  

do udzielania pomocy osobom wymagającym hospitalizacji. 

Jednocześnie, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pułtusk, poprzez 

publikacje zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Pułtusku 

informowano o możliwości wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń mogących negatywnie 

wpłynąć na życie naszych mieszkańców. 

 

 SPRAWY WOJSKOWE, OBRONNE I OBRONY CYWILNEJ 

 
W dniach 3-7 lutego 2020 r zgodnie z wojewódzkim planem na terenie Gminy Pułtusk została 

przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. 

Z ramienia Burmistrza Miasta Pułtusk za jej przeprowadzenie na terenie Gminy Pułtusk 

odpowiadał Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu 

Miejskiego we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  

w Pułtusku i Wojskową Komendą Uzupełnień w Wyszkowie. 

Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 96 osób rocznika podstawowego, czyli mężczyzn 

urodzonych w  2001 r. Jest to o 12 osób mniej niż w 2019 r. 

Realizując zadania obronne i obrony cywilnej, opracowano niezbędną dokumentację 

oraz  prowadzono czynności w zakresie nakładania obowiązku w ramach świadczeń na rzecz 

obrony. 
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 WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ 

 

Gmina  Pułtusk  wspiera  działania  prewencyjne  podejmowane przez  Komendę Powiatową 

Policji w Pułtusku. W  2020 r. na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego  

przekazano kwotę 18 880 zł z  przeznaczeniem  na  rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, którzy pełnili służby  prewencyjne –dodatkowe patrole 

podczas imprez miejskich    oraz z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z okazji Święta 

Policji (w 2019 r. –była to kwota -22 100 zł). 

 

 

 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

I PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

 

W 2020 r. po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych Gminy 

Pułtusk z zakresu ratownictwa i ochrony ludności  powierzono wraz z przekazaniem  

na ten cel dotacji w wysokości 30 000 zł – Pułtuskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu 

Ratowniczemu. Pułtuski WOPR realizował zadanie pn.: „Utrzymanie gotowości ratowniczej  

w gminie Pułtusk rz. Narew w 2020 r.” 

 

 
 

XX. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU 
 
 

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 o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta 

przy pomocy Urzędu Miejskiego realizował uchwały podjęte przez Radę w 2020 r. w sposób 

określony uchwałami. 

 

W 2020 roku Rada Miejską obradowała i podejmowała stosowne uchwały na 9 sesjach 

zwyczajnych i 5 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Z uwagi na zagrożenie 

epidemiologiczne i wprowadzony stan epidemii  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obrady 

5 sesji były przeprowadzone w trybie zdalnym, a 2 poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Pułtusku 

- w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku.  Na sesjach z przedłożonych 122 projektów uchwał, 

Rada Miejska  podjęła 111 uchwał. Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła 

spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, inwestycji gminnych, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 
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Podjęte przez Radę Miejska uchwały zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym Burmistrz przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi 

są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

W podjętych przez Radę Miejską uchwałach Wojewoda Mazowiecki stwierdził naruszenie 

prawa w jednej uchwale, orzekając o jej nieważności w części. Natomiast Regionalna Izba 

Obrachunkowa w uchwałach objętych jej zakresem nadzoru stwierdziła nieprawidłowości 

również w odniesieniu do jednej uchwały, orzekając o jej nieważności. 

 

Pozostałe uchwały są  zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego 

gospodarowania finansami publicznymi. 

 

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB REALIZACJI  
UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W PUŁTUSKU W 2020 ROKU 

 

Lp. Numer Data 
Czego dotyczy 

Jednostka/
komórka 

realizująca 

Uwagi 

1.  XXIII/231/
2020 

17.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia 
protokołu 
pokontrolnego Komisji 
Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Pułtusku 

Komisja 
Rewizyjna 

Uchwała zrealizowana        
w 2020 roku 

2.  XXIV/232/
2020 

30.01.2020r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk 

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały  Nr 
XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku z 
dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

3.  XXIV/233/ 
2020 

30.01.2020r. w sprawie zmian w 
Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 1855 z dn. 
11.02.2020r. 

4.  XXIV/234/
2020 

30.01.2020r. zmieniająca uchwałę 
 w sprawie 
wieloletniego programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem Gminy Pułtusk 
na lata 2027-2021 

KRŚ-SM Uchwała realizowana  
na bieżąco.  

5.  XXIV/235/
2020 

30.01.2020r.  w sprawie zamiaru 
likwidacji Filii Publicznej 

EP-ZEKiS Uchwała zrealizowana, 
podjęto działania 
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Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Klaudyny Potockiej 
w Pułtusku z siedzibą  
w Bobach 

związane z likwidacją  
Filii  

6.  XXIV/236/
2020 

30.01.2020r. w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania 
form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
w 2020 roku dla 
nauczycieli szkół 
i przedszkoli 
prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk 

EP-ZEKiS Uchwała zrealizowana        
w 2020 roku 

7.  XXIV/237/
2020 

30.01.2020r. w sprawie 
wydzierżawienia działki 
nr ewid. 140/3 oraz 
części działki nr ewid. 
140/4 położonych  
w obrębie 14, miasta 
Pułtusk 

GGA Przygotowany został 
wykaz o przeznaczeniu 
nieruchomości  
do wydzierżawienia 

8.  XXIV/238/
2020 

30.01.2020r. w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 
mieszczącego się  
w budynku przy  
ul. Kombatantów  
w Pułtusku 

GGA Uchwała zrealizowana – 
 w dniu 15.10.2020 r. 
została sporządzona 
umowa sprzedaży. 

9.  XXIV/239/
2020 

30.01.2020r. w sprawie sprzedaży 
działek gruntowych 
zabudowanych 
położonych w obrębie 
19, miasta Pułtusk 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji - w dniu 
12.01.2021 r. IV 
przetarg ustny 
nieograniczony 
zakończył się wynikiem 
negatywnym (nikt nie 
wpłacił wadium). 

10.  XXIV/240/
2020 

30.01.2020r. w sprawie 
nieodpłatnego nabycia 
lokali mieszkalnych 
mieszczących się  
w budynku przy  
ul. Rynek 17B  
w Pułtusku 

GGA Wyznaczony na dzień 
27.02.2020 r. termin 
sporządzenia aktu 
notarialnego został 
odwołany z uwagi  
na zapisy zawarte  
w decyzji Starosty 
Makowskiego   
z dn. 21.02.2020 r. 

11.  XXIV/241/
2020 

30.01.2020r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia 
„Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta  
i gminy Pułtusk” 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – w dniu 
23.06.2020 r. została 
podpisana umowa na 
sporządzenie studium 
uwarunkowań  
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Wykonawca przystąpił 
do realizacji przedmiotu 
umowy. 

12.  XXIV/242/
2020 

30.01.2020r. w sprawie ustalenia 
maksymalnych cen  
za usługi przewozowe  
w lokalnym transporcie 

KRŚ Przewóz osób 
komunikacji miejskiej 
odbywa się na bieżąco. 
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zbiorowym w zakresie 
zadania o charakterze 
użyteczności publicznej 
w gminnych przewozach 
pasażerskich na terenie 
Gminy Pułtusk  

13.  XXV/243/
2020 

30.03.2020r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk 

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały  Nr 
XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

14.  XXV/244/
2020 

30.03.2020r. w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4543  
z dn. 10.04.2020r. 

15.  XXV/245/
2020 

30.03.2020r. w sprawie emisji 
obligacji 

FN-B Zmieniona uchwałą  
nr XXVII/252/2020 

16.  XXV/246/
2020 

30.03.2020r. w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie gminy 
Pułtusk”. 

KRŚ Uchwała realizowana 
na bieżąco. 

17.  XXVI/247/
2020 

20.04.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie powierzenia 
Gminie Pułtusk 
prowadzenia 
finansowania zadania 
publicznego 

IPŚP Zmiana do uchwały  
Nr IX/87/2019  
z dn. 29.03.2019r. 

18.  XXVI/248/
2020 

20.04.2020r. w sprawie przedłużenia 
terminów rat podatku 
od nieruchomości 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4892 
 z dn. 27.04.2020r. 

19.  XXVI/249/
2020 

20.04.2020r. w sprawie likwidacji Filii 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej  
Nr 1 im. Klaudyny 
Potockiej w Pułtusku  
z siedzibą w Bobach 

EP-ZEKiS Uchwała zrealizowana, 
Filia w Bobach 
zlikwidowana  
z dniem 31.08.2020 r. 

20.  XXVI/250/
2020 

20.04.2020r. w sprawie utworzenia  
i organizacji Punktu 
Przedszkolnego  
w Bobach przy 
Przedszkolu Wiejskim  
w Przemiarowie 

EP-ZEKiS Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4893  
z dn. 27.04.2020r. 
Uchwała zrealizowana, 
od 1.09.2020 r. 
utworzono Punkt 
Przedszkolny w Bobach 

21.  XXVI/251/
2020 

20.04.2020r. w sprawie określenia 
wykazu kąpielisk oraz 
sezonu kąpielowego 
 na 2020 rok na terenie 
Gminy Pułtusk 

IPŚP Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 4894  
z dn. 27.04.2020r. 

22.  XXVII/252
/2020 

28.04.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie emisji 

FN-B Zmiana do uchwały  
nr XXV/245/2020  
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obligacji z dn. 30.03.2020 r. 

23.  XXVII/253
/2020 

28.04.2020r. w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 5048 
 z dn. 04.05.2020r. 

24.  XXVII/254
/2020 

28.04.2020r. w sprawie 
wprowadzenia zmian  
w Statucie Miejskiego 
Centrum Kultury i Sztuki 
w Pułtusku  

MCKiS Zmiana do uchwały  
nr XL/309/2013  
z dn. 15.11.2013r. 

25.  XXVIII/255
/2020 

28.05.2020r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk 

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały   
Nr XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 grudnia 2019r.  
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

26.  XXVIII/256
/2020 

28.05.2020r. w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6307  
z dn. 05.06.2020r. 

27.  XXVIII/257
/2020 

28.05.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego  
się w budynku przy  
ul. Adama Mickiewicza 
24 w Pułtusku  

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – na dzień 
09.09.2020r. był 
wyznaczony termin 
zawarcia umowy 
sprzedaży, wpłynął 
wniosek o przesunięcie 
terminu aktu 
notarialnego. 

28.  XXVIII/258
/2020 

28.05.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się 
w budynku przy  
ul. Adama Mickiewicza 
24 w Pułtusku (dot. 
lokalu o pow. użyt. 
84,40m2) 

GGA Uchwała zrealizowana – 
w dniu 09.09.2020 r. 
została sporządzona 
umowa sprzedaży. 

29.  XXVIII/259
/2020 

28.05.2020r.  w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się  
w budynku przy  
ul. Rynek 33/35 
w Pułtusku  

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – najemca 
złożył wniosek  
o przesunięcie terminu 
aktu notarialnego  
do 30.09.2021 r 

30.  XXVIII/260
/2020 

28.05.2020r.  w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
gruntowej położonej  
we wsi Lipniki Stare, 
gmina Pułtusk 

GGA Uchwała zrealizowana – 
w dniu 08.12.2020 r. 
została sporządzona  
umowa sprzedaży. 

31.  XXVIII/261
/2020 

28.05.2020r.  W sprawie 
wydzierżawienia działki 
nr ewid. 137/4 
położonej w obrębie 9, 
miasta Pułtusk 

GGA Strona odstąpiła od 
zawarcia umowy. 

32.  XXVIII/262
/2020 

28.05.2020r. uchylająca uchwałę  
w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie 

KRŚ Uchwała zrealizowana, 
uchwała nr 
XXX/252/2016   
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Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na terenie 
Gminy Pułtusk 

z dn. 29.09.2016 r. 
została uchylona. 

33.  XXVIII/263
/2020 

28.05.2020r. w sprawie przyjęcia 
„Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk 

EP-ZEKiS Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6308 z dn. 
05.06.2020r. 

34.  XXVIII/264
/2020 

28.05.2020r. w sprawie określenia 
szczegółowych 
warunków 
przyznawania 
i odpłatności  za usługi 
opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze,  
z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi,  oraz  
szczegółowych 
warunków częściowego 
lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich 
pobierania 

MOPS Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6309  
z dn. 05.06.2020r. 

35.  XXVIII/265
/2020 

28.05.2020r. w sprawie zmiany 
Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pułtusku 

MOPS Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 6310  
z dn. 05.06.2020r. 

36.  XXVIII/266
/2020 

28.05.2020r.  w sprawie wyboru 
ławników w wyborach 
uzupełniających 
ławników do Sądu 
Rejonowego w Pułtusku 
na kadencję 2020-2023  

BR Uchwała zrealizowana 
dokonano wyboru 
ławników  

37.  XXIX/267/
2020 

30.06.2020r. w sprawie rozpatrzenia 
wniosku mieszkańców 
budynków komunalnych  

BR Uchwała zrealizowana - 
nie uwzględniono 
wniosku 

38.  XXIX/268/
2020 

30.06.2020r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej 
wysokości stawek 
podatków na 2020 rok  

BR Uchwała zrealizowana – 
nie uwzględniono 
petycji 

39.  XXIX/269/
2020 

30.06.2020r. w sprawie 
pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji 
złożonej przez Koalicję 
Polska Wolna od 5G 

BR Uchwała zrealizowana – 
petycję z przyczyn 
formalnych 
pozostawiono  
bez rozpatrzenia   

40.  XXIX/270/
2020 

30.06.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji 
urządzeń 
wodociągowych  
i urządzeń 
kanalizacyjnych 

PWiK Zmiana do uchwały  
nr XXXII/267/2016  
z dn. 29.11.2016r. 
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będących  
w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów  
i Kanalizacji Spółki  
z o. o. w Pułtusku 

41.  XXIX/271/
2020 

30.06.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli  
i oddziałów 
przedszkolnych  
w szkołach 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk 

EP-ZEKiS Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7495 z dn. 
07.07.2020r. 
Zmiana do uchwały  
nr XIV/135/2019  
z dn. 27.06.2019r.  
Uchwała zrealizowana , 
zmian dokonano  
w związku z likwidacją 
Filii w Bobach 

42.  XXIX/272/
2020 

30.06.2020r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Pułtusk oraz 
określenia granic 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych  
od 1 września 2019 roku 

EP-ZEKiS Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7496  
z dn. 07.07.2020r. 
Zmiana do uchwały  
nr XIV/134/2019  
z dn. 27.06.2019r. 
Uchwała zrealizowana, 
zmian dokonano  
w związku z likwidacją 
Filii 

43.  XXIX/273/
2020 

30.06.2020r. w sprawie regulaminu 
przyznawania 
stypendiów naukowych, 
artystycznych i 
sportowych 

EP-ZEKiS Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7497 
 z dn. 07.07.2020r. 
Zmieniona uchwałą  
nr XXXI/295/2020  
z dn. 28.08.2020r.  
Uchwała w trakcie 
realizacji. 

44.  XXIX/274/
2020 

30.06.2020r. w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Pułtusk 
na rok szkolny 
2020/2021 

EP-ZEKiS Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7498  
z dn. 07.07.2020r. 
Uchwała realizowana 
na bieżąco. 

45.  XXIX/275/
2020 

30.06.2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 
porozumienia z Miastem 
Stołecznym Warszawa 
w sprawie 
współfinansowania 
pozaszkolnego punktu 
katechetycznego 

EP-ZEKiS Uchwała zrealizowana, 
podpisane 
porozumienie  
w sprawie 
współfinansowania 
nauki religii jednego 
ucznia  
w roku szk. 2020/2021  

46.  XXIX/276/
2020 

30.06.2020r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego części 
wsi Grabówiec, gm. 
Pułtusk oraz części 
obrębu 30 miasta 
Pułtusk 

GGA Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7527  
z dn. 08.07.2020r. 
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47.  XXIX/277/
2020 

30.06.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się  
w budynku przy ul. 
Kotlarskiej 7 w Pułtusku 

GGA W dniu 16.02.2021 r. III 
przetarg ustny 
nieograniczony 
zakończył się wynikiem 
negatywnym (nikt nie 
wpłacił wadium). 

48.  XXIX/278/
2020 

30.06.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się  
w budynku przy ul. 
Rynek 17A w Pułtusku 

GGA Uchwała zrealizowana – 
w dniu 13.11.2020 r. 
została sporządzona  
umowa sprzedaży. 

49.  XXIX/279/
2020 

30.06.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się  
w budynku przy ul. 
Rynek 32 w Pułtusku 

GGA Uchwała zrealizowana – 
w dniu 22.12.2020 r. 
została sporządzona  
umowa sprzedaży. 

50.  XXIX/280/
2020 

30.06.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się  
w budynku przy ul. 
Rynek 46/48 w Pułtusku 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – wyrażano 
zgodę na przesunięcie 
terminu zawarcia aktu 
notarialnego. 

51.  XXIX/281/
2020 

30.06.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się 
 w budynku przy ul. 3 
Maja 9 w Pułtusku 

GGA Uchwała zrealizowana – 
w dniu 30.11.2020 r. 
została sporządzona  
umowa sprzedaży. 

52.  XXIX/282/
2020 

30.06.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się  
w budynku przy 
 ul. Świętojańskiej 1  
w Pułtusku 

GGA Uchwała zrealizowana –  
w dniu 10.12.2020 r. 
została sporządzona  
umowa sprzedaży. 

53.  XXIX/283/
2020 

30.06.2020r. w sprawie zbycia lokalu 
użytkowego 
mieszczącego się  
w budynku przy 
 ul. Świętojańskiej 2  
w Pułtusku 

GGA Uchwała zrealizowana –  
w dniu 02.11.2020 r. 
została sporządzona  
umowa sprzedaży. 

54.  XXIX/284/
2020 

30.06.2020r. w sprawie 
przeprowadzenia 
konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy 
Pułtusk w formie 
budżetu obywatelskiego 
na rok 2021 

 Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 7494 z dn. 
07.07.2020r. 
Orzeczono o 
nieważności uchwały  
w całości 
rozstrzygnięciem 
nadzorczym RIO – 
Uchwała Kolegium RIO 
Nr 17.295.2020  
z dn. 4.08.2020 

55.  XXX/285/ 
2020 

15.07.2020r. w sprawie odmowy 
uzgodnienia projektu 
uchwały Sejmiku 
Województwa 
mazowieckiego  
w sprawie Nasielsko-
Karniewskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 

KRŚ Uchwała zrealizowana 

56.  XXXI/286/ 28.08.2020r. w sprawie udzielenia BR Uchwała zrealizowana – 
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2020 Burmistrzowi Miasta 
Pułtusk wotum zaufania  

udzielono Burmistrzowi 
wotum zaufania 

57.  XXXI/287/
2020 

28.08.2020r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego za 2019 
rok 

FN-B               
                   _   
 

58.  XXXI/288/
2020 

28.08.2020r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta 
Pułtusk absolutorium  
z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok 

BR Uchwała zrealizowana – 
udzielono Burmistrzowi 
absolutorium 

59.  XXXI/289/
2020 

28.08.2020r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk 

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały  Nr 
XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 grudnia 2019r. 
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

60.  XXXI/290/
2020 

28.08.2020r. w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano 
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 9235 z dn. 
04.09.2020r. 

61.  XXXI/291/
2020 

28.08.2020r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty 

KRŚ Uchwała obowiązywała 
od 1.11.2020 r.  
do 31.12.2020r. 

62.  XXXI/292/
2020 

28.08.2020r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez 
właściciela 
nieruchomości oraz  
warunków i trybu 
składania deklaracji  
za pomocą środków 
komunikacji 
elektronicznej  

KRŚ Uchwała obowiązywała 
od 1.11.2020 r.  
do 31.12.2020r. 

63.  XXXI/293/
2020 

28.08.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku  
na terenie Gminy 
Pułtusk 

KRŚ Uchwała obowiązywała 
od 1.11.2020 r.  
do 31.12.2020r. 

64.  XXXI/294/
2020 

28.08.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zasad 
wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Pułtusk  

KRŚ-SM Uchwała realizowana  
na bieżąco. 

65.  XXXI/295/
2020 

28.08.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie regulaminu 
przyznawania 
stypendiów naukowych, 
artystycznych  

EP-ZEKiS Zmiana do uchwały nr 
XXIX/273/2020 z dn. 
30.06.2018r. 
Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
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i sportowych poz. 9240 z dn. 
04.09.2020r. 
Uchwała w trakcie 
realizacji. 

66.  XXXI/296/
2020 

28.08.2020r.  w sprawie wyrażenia 
woli przystąpienia  
do opracowania  
i wdrożenia „Gminnego 
Planu Adaptacji do 
zmian klimatu dla gminy 
Pułtusk” 

IPŚP Uchwała w trakcie 
realizacji 

67.  XXXII/297/
2020 

30.09.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych 
od właścicieli 
nieruchomości, 
 na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady 
komunalne 

KRŚ Uchwała będzie 
realizowana od  
1.01.2021r.  

68.  XXXII/298/
2020 

30.09.2020r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Pułtusk 

KRŚ Uchwała będzie 
realizowana od  
1.01.2021r.. 

69.  XXXII/299/
2020 

30.09.2020r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty 

KRŚ Uchwała będzie 
realizowana od  
1.01.2021r. 

70.  XXXII/300/
2020 

30.09.2020r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez 
właściciela 
nieruchomości oraz  
warunków i trybu 
składania deklaracji za 
pomocą środków 
komunikacji 
elektronicznej 

KRŚ Uchwała będzie 
realizowana od  
1.01.2021r. 

71.  XXXII/301/
2020 

30.09.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie 
szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia 
usług w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych od 
właścicieli 
nieruchomości z terenu 
gminy Pułtusk i 
zagospodarowania tych 
odpadów w zamian  
za uiszczoną przez 
właściciela 
nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie 

KRŚ Uchwała będzie 
realizowana od  
1.01.2021r. 
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odpadami komunalnymi   

72.  XXXII/302/
2020 

30.09.2020r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk 

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały   
Nr XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 grudnia 2019r.  
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

73.  XXXII/303/
2020 

30.09.2020r. w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10254 z dn. 
12.10.2020r. 

74.  XXXII/304/
2020 

30.09.2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wynajęcie 
lokalu od Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
Lokatorsko-
Własnościowej  
w Pułtusku 

KRŚ-SM Uchwała zrealizowana – 
została podpisana 
umowa najmu z SML-W  
w Pułtusku. 

75.  XXXII/305/
2020 

30.09.2020r. w sprawie powołania 
członków Rady Muzeum 
przy Muzeum 
Regionalnym w Pułtusku  

Muzeum 
Regionalne 

Traci moc uchwała Nr 
XXIII/202/2016 z dn. 
31.03.2016 r.  

76.  XXXII/306/
2020 

30.09.2020r. w sprawie porozumienia 
z Powiatem Pułtuskim.  

IPŚP Uchwała w trakcie 
realizacji 

77.  XXXII/307/
2020 

30.09.2020r. w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami 
działającymi na terenie 
gminy Pułtusk 

EP Uchwała realizowana 

78.  XXXII/308/
2020 

30.09.2020r. uchylająca w części 
uchwałę w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi 
Boby, gm. Pułtusk 

GGA Uchyla uchwałę  
nr L/397/2017 z dn. 
29.11.2017r.  

79.  XXXIII/309
/2020 

27.10.2020r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk 

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały   
Nr XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 grudnia 2019r.  
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

80.  XXXIII/310
/2020 

27.10.2020r. w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10856 z dn. 
03.11.2020r. 

81.  XXXIII/311
/2020 

27.10.2020r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla 
Burmistrza Miasta 
Pułtusk 

ZKU Utrata mocy uchwały 
Nr III/30/2018 z dn. 
04.12.2018r.  

82.  XXXIII/312 27.10.2020r. w sprawie przystąpienia GGA Uchwała w trakcie 
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/2020 do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
działki nr ewid. 69/39, 
położonej w obrębie 12 
m. Pułtusk  

realizacji- planowane 
jest ogłoszenie 
zapytania ofertowego. 

83.  XXXIII/313
/2020 

27.10.2020r. w sprawie zawarcia 
porozumienia  
z Powiatem Pułtuskim  

IPŚP Uchwała w trakcie 
realizacji 

84.  XXXIII/314
/2020 

27.10.2020r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie powierzenia 
Gminie Pułtusk 
prowadzenia i 
finansowania zadania 
publicznego  

IPŚP Zmiana do uchwały  
nr IX/87/2019 z dn. 
29.03.2019 r. - Uchwała 
zrealizowana, 

85.  XXXIII/315
/2020 

27.10.2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie 
majątku Gminy Pułtusk 
w formie wkładu 
niepieniężnego (aportu) 
do Pułtuskiego 
Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.  
z siedzibą w Pułtusku  

SNS Uchwała zrealizowana 

86.  XXXIII/316
/2020 

27.10.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Pułtusk  

EP 
 

Zmiana do uchwały nr 
IX/73/2019  
z dn. 27.03.2019r.  
Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 10857  
z dn. 03.11.2020r. 
Zmiana w wykazie 
jednostek budżetowych 
dokonana  
w związku z likwidacją 
Filii w Bobach 

87.  XXXIII/317
/2020 

27.10.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie gminy 
Pułtusk”  

KRŚ Uchwała realizowana 
na bieżąco. 

88.  XXXIII/318
/2020 

27.10.2020r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa 
drogowego dróg 
gminnych na cele 
niezwiązane z budową, 
przebudową, 
remontem, 
utrzymaniem i ochroną 
dróg gminnych  

KRŚ Uchwała realizowana 
na bieżąco. 

89.  XXXIII/319
/2020 

27.10.2020r. w sprawie sprzedaży 
działki położonej we wsi 

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – 
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Ponikiew, gmina Pułtusk  przygotowany projekt 
protokołu z rokowań 
został przekazany 
nabywcy. 

90.  XXXIV/320
/2020 

10.11.2020r.  w sprawie uchwalenia 
„Strategii 
Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Pułtusk 
na lata 2021-2031”  

IPŚP Zgodnie z uwagami  
z Nadzoru Prawnego 
publikacji wymaga 
wydania komunikatu 
Burmistrza o podjęciu 
uchwały. 
Komunikat ogłoszono  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12643 dn. 
10.12.2020r.  

91.  XXXV/321
/2020 

30.11.2020r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk 

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały  Nr 
XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 grudnia 2019r.  
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

92.  XXXV/322
/2020 

30.11.2020r.  w sprawie zmian 
 w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020 

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12470 z dn. 
09.12.2020r. 

93.  XXXV/323
/2020 

30.11.2020r.  w sprawie określenia 
wysokości stawek 
podatku od 
nieruchomości na rok 
2021  

FN-POL Traci moc uchwała 
Nr XVIII/173/2019  
z dn. 30.10.2019r.  
Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12471 
z dn. 09.12.2020r. 

94.  XXXV/324
/2020 

30.11.2020r.  w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku 
rolnego na 2021 rok  

FN-POL Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12472 
z dn. 09.12.2020r. 

95.  XXXV/325
/2020 

30.11.2020r.  w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy 
Gminy Pułtusk na rok 
2021 z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie” 

EP Uchwała została 
zrealizowana. 

96.  XXXV/326
/2020 

30.11.2020r.  w sprawie przyznawania 
stypendiów za 
osiągnięcia wyników 
sportowych  
we współzawodnictwie 
międzynarodowym  
lub krajowym  

EP Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 12473 z dn. 
09.12.2020r. Traci moc 
uchwała  
Nr VIII/30/2011 z dnia 
31 stycznia 2011 r. 
Uchwała zrealizowana.  
Na podstawie uchwały 
przyznano stypendia 



 

 

 

 

 www.pultusk.pl                Strona 182 

 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY PUŁTUSK ZA ROK 2020 

sportowe na 2021 rok. 

97.  XXXVI/327
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność 
Burmistrza Miasta 
Pułtusk  
(skarga Pana Sebastiana 
Kmiołka)  

BR Uchwała zrealizowana – 
Rada Miejska  uznała 
skargę za bezzasadną  

98.  XXXVI/328
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Pułtusk  

FN-B Wprowadzono zmiany 
do Uchwały   
Nr XXII/218/2019 Rady 
Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 grudnia 2019r.  
w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

99.  XXXVI/329
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej 
Gminy Pułtusk na rok 
2020  

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 320  
z dn. 14.01.2021r. 

100.  XXXVI/330
/2020 

29.12.2020r.  Uchwała Budżetowa 
Gminy Pułtusk na rok 
2021  
Nr  XXXVI/330/2020 
Rady Miejskiej  
w Pułtusku w dniu 
 29 grudnia 2020 r.  

FN-B Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 321 z dn. 
14.01.2021r. 

101.  XXXVI/331
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Pułtusk 

FN-B Traci moc uchwała Nr 
XXII/218/2019 z dn. 
30.12.2019r.  

102.  XXXVI/332
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych na rok 
2021  

GKRPA Uchwała w trakcie 
realizacji 

103.  XXXVI/333
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 

GKRPA Uchwała w trakcie 
realizacji 

104.  XXXVI/334
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie zatwierdzenia 
Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji 
urządzeń 
wodociągowych 
i urządzeń 
kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa  
Wodociągów  
i Kanalizacji Spółki z o.o. 
w Pułtusku na lata 2021-
2024  

PWiK Traci moc uchwała  
Nr XXXII/267/2016  
z dn. 29.11.2016r.  

105.  XXXVI/335
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
gruntowej położonej  
w obrębie 24 miasta 
Pułtusk  

GGA Uchwała w trakcie 
realizacji – na dzień 
11.05.2021 r. został 
wyznaczony I przetarg 
ustny nieograniczony 
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106.  XXXVI/336
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granic 
aglomeracji Pułtusk 

IPŚP Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 322 z dn. 
14.01.2021r. 

107.  XXXVI/337
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na powołanie i 
przystąpienie do 
stowarzyszenia 
„Stowarzyszenie Kolej 
Północnego Mazowsza” 

IPŚP Uchwała w trakcie 
realizacji 

108.  XXXVI/338
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie wspólnej 
realizacji zadania  
w zakresie opracowania 
studium planistyczno-
prognostycznego 
budowy linii kolejowej 
Zegrze-Przasnysz 

IPŚP Uchwała w trakcie 
realizacji 

109.  XXXVI/339
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie zarządzenia 
wyborów Sołtysa 
Sołectwa Gromin 

BR Uchwała w trakcie 
realizacji 

110.  XXXVI/340
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Pułtusku 

BR Uchwała zrealizowana – 
zatwierdzono plan 
komisji 

111.  XXXVI/341
/2020 

29.12.2020r.  w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej 

GGA Uchwałę opublikowano  
w Dz. Urz. Woj. Maz. 
poz. 323  
z dn. 14.01.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


