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1.1. Miasto, które 
przyciąga nowe 

inwestycje 

1.1.1. Podejmiemy działania mające na 
celu pozyskanie i uzbrojenie nowych 

terenów inwestycyjnych. Uruchomimy 
na terenie miasta strefy aktywności 

gospodarczej, gdzie będą się lokować 
projekty gospodarcze, tworzące 

atrakcyjne miejsca pracy. 

Powierzchnia 
przygotowanych i 

udostępnionych dla 
inwestorów terenów 

inwestycyjnych 

Wskaźnik zlicza 
powierzchnię 

przygotowanych przez 
Miasto i udostępnionych dla 

inwestorów terenów 
inwestycyjnych. 

ha UM 6 2030 

1.1.2. Będziemy tworzyć dogodne 
warunki dla firm zainteresowanych 
ulokowaniem biznesu w Puławach 

m.in. dzięki udostępnianiu 
atrakcyjnych miejsc do prowadzenia 

działalności (w tym lokali użytkowych, 
hal produkcyjnych, magazynów itp.). 

Liczba udostępnionych dla 
przedsiębiorców miejsc do 
prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Wskaźnik zlicza 
udostępnione inwestorom 
nieruchomości budynkowe 
na potrzeby prowadzenia 
działalności gospodarczej 

(np. hale produkcyjne, 
magazyny itp.). 

szt. UM 2 2030 

1.1.3. Stworzymy atrakcyjną ofertę dla 
inwestorów i będziemy ją promować. 

Szczególne znaczenie będzie miała 
współpraca w tym zakresie z naszymi 

partnerami w ramach MOF. 

Liczba aktualizacji oferty 
miasta dla inwestorów 

Wskaźnik zlicza 
przeprowadzone procedury 

aktualizacji oferty, jaką 
miasto ma i udostępnia 

inwestorom. Przez 
procedurę aktualizacji 
rozumie się również 

weryfikację jej aktualności. 

szt. UM 18 2030 

Liczba inicjatyw 
promujących ofertę miasta 

wśród potencjalnych 
inwestorów 

Wskaźnik zlicza 
przeprowadzone kampanie 

służące promocji marki 
gospodarczej Puław 

wydarzenia (np. targi, 
kongresy, konferencje), w 
których promowana była 
marka gospodarcza Puław 

przez Miasto lub inny 
podmiot na podstawie 

porozumienia z Miastem. 

szt. UM 18 2030 

1.2. Miasto 
przedsiębiorcze 

1.2.1. Wykorzystamy potencjał 
Puławskiego Parku Naukowo-

Liczba zrealizowanych 
projektów z zakresu 

Wskaźnik zlicza projekty z 
zakresu przedsiębiorczości 

szt. PPN-T 
FPCP 

9 2030 
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Technologicznego i Fundacji Puławskie 
Centrum Przedsiębiorczości do 

wspierania przedsiębiorców i osób 
zakładających działalność gospodarczą, 

w tym startupów. 

wsparcia przedsiębiorców i 
osób zakładających 

działalność gospodarczą 

realizowane przez PPN-T lub 
Fundację PCP. Przez projekt 

rozumie się zbiór 
powiązanych ze sobą działań 

zmierzających do 
osiągnięcia określonego 
celu, np. cykl szkoleń i 

doradztwa dedykowanego 
określonej grupie 

odbiorców. 

1.2.2. We współpracy szkół z PPN-T i 
środowiskiem przedsiębiorców 

będziemy wspierać rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości m.in. poprzez 

kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród 

młodzieży. 

Liczba zrealizowanych 
projektów z zakresu 

przedsiębiorczości dla 
puławskiej młodzieży 

Wskaźnik zlicza projekty z 
zakresu przedsiębiorczości 
skierowane do puławskiej 
młodzieży. Projekty mogą 

być realizowane zarówno w 
szkołach, jak i z 

wykorzystaniem innej 
infrastruktury, np. PPN-T. 

szt./rok UM 
PPN-T 

9 2030 

1.2.3. Będziemy promować osiągnięcia 
puławskich przedsiębiorców. 

Liczba inicjatyw 
promujących osiągnięcia 

puławskich przedsiębiorców 

Wskaźnik zlicza inicjatywy, 
w ramach których puławscy 

przedsiębiorcy (w tym 
startupy) byli promowani 

przez Miasto lub podmioty 
mu podległe. 

szt. UM 
PPN-T 

18 2030 

1.2.4. Będziemy współpracować z 
przedsiębiorcami (m.in. w ramach 

Puławskiej Rady Gospodarczej) w celu 
identyfikacji i eliminacji barier rozwoju 

przedsiębiorczości na szczeblu 
lokalnym. 

Liczba działań 
realizowanych we 

współpracy Miasta z 
przedsiębiorcami 

Wskaźnik zlicza działania 
realizowane we współpracy 
Miasta z przedsiębiorcami, 

mające na celu identyfikację 
i eliminację barier rozwoju 

przedsiębiorczości na 
szczeblu lokalnym (np. 
spotkania, konsultacje, 

wspólne kampanie 
promujące Puławy dla 
przedsiębiorców itp.) 

szt. UM 18 2030 
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1.2.5. Będziemy wspierać inicjatywy 
zmierzające do tego, by środowisko 

puławskich przedsiębiorców 
współdziałało ze sobą, zwiększając 
swój potencjał dzięki osiągnięciu 

efektu synergii. 

Liczba spotkań dla 
przedsiębiorców 

zorganizowanych/wspartych 
przez Miasto poświęconych 
sieciowaniu przedsiębiorstw 

Wskaźnik zlicza spotkania 
dla przedsiębiorców 

organizowane lub 
wspierane przez Miasto 

poświęcone tworzeniu sieci 
współpracy przedsiębiorstw 

i wymiany doświadczeń 
między nimi. 

szt. UM 
PPN-T 

18 2030 

1.3. Innowacyjna i 
kreatywna gospodarka 

1.3.1. Wykorzystamy potencjał PPN-T 
do wspierania tworzenia i rozwoju 

działalności innowacyjnych i 
kreatywnych. 

Zakres wyspecjalizowanej 
oferty przeznaczonej dla 

podmiotów działających w 
branżach innowacyjnych i 

kreatywnych 

Wskaźnik zlicza elementy 
wyspecjalizowanej oferty 

przeznaczonej dla 
podmiotów działających w 

branżach kreatywnych i 
innowacyjnych. Zliczaniu 

podlegają: informacja, 
doradztwo, szkolenia, 
inkubacja, akceleracja, 

instrumenty finansowe. 

szt. PPN-T 6 2030 

1.3.2. We współpracy z Grupą Azoty 
Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz 

innymi podmiotami będziemy 
promować przedsięwzięcia 

innowacyjne. 

Liczba wspólnych działań 
Miasta oraz 

zainteresowanych 
partnerów na rzecz 

promocji przedsięwzięć 
innowacyjnych 

Wskaźnik zlicza działania 
podjęte z inicjatywy Miasta 

wspólnie z 
zainteresowanymi 

partnerami na rzecz 
promowania przedsięwzięć 

innowacyjnych, np. 
promowanie innowacyjnych 

startupów na targach. 

szt. PPN-T 18 2030 

1.3.3. Wykorzystując potencjał PPN-T, 
będziemy dążyć do rozwoju 

współpracy naukowej i gospodarczej 
między instytutami naukowo-

badawczymi, Grupą Azoty ZA „Puławy” 
SA oraz innymi zainteresowanymi 

podmiotami.  Wspólnie z partnerami 
(w szczególności z PPN-T, instytutami 

Liczba inicjatyw dotyczących 
rozwijania współpracy nauki 

z biznesem 

Wskaźnik zlicza inicjatywy w 
zakresie rozwijania 

współpracy środowiska 
nauki z biznesem, w 

szczególności spotkania 
dotyczące tworzenia oferty 

komercjalizacji wyników 
badań naukowych. 

szt. PPN-T 18 2030 
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naukowo-badawczymi oraz Grupą 
Azoty) przygotujemy ofertę dla biznesu 

w zakresie możliwości komercyjnego 
wykorzystania wyników badań 

naukowych. 

Liczba stworzonych ofert 
dotyczących komercjalizacji 

osiągnięć naukowych 

Wskaźnik zlicza wspólne 
oferty Miasta, PPN-T, 
instytutów naukowo-

badawczych, Grupy Azoty 
ZA „Puławy” SA skierowane 

do przedsiębiorców w 
zakresie komercyjnego 
wykorzystania wyników 

badań naukowych 

szt. PPN-T 1 2030 
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2.1. Bogata oferta 
mieszkaniowa 

2.1.1. Będziemy wspierać rozwój 
budownictwa mieszkaniowego na 

terenie miasta. Poprzez rozwój 
infrastruktury komunalnej będziemy 

tworzyć atrakcyjne tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe. 

Powierzchnia nowych 
terenów przeznaczonych 

pod budownictwo 
mieszkaniowe 

Wskaźnik zlicza 
powierzchnię nowych 

terenów przeznaczonych 
pod budownictwo 

mieszkaniowe 
jednorodzinne i 
wielorodzinne. 

ha UM 49 2030 

2.1.2. Poprzez budowę nowych 
budynków oraz ekonomicznie 

uzasadniony zakup lokali mieszkalnych 
będziemy dążyć do poprawy 

dostępności mieszkań dla najmniej 
zamożnych puławian. 

Liczba nowo 
wybudowanych lub 
pozyskanych lokali 

mieszkalnych w gminnym 
zasobie mieszkaniowym 

Wskaźnik zlicza nowo 
utworzone lokale w 

gminnym zasobie 
mieszkaniowym. 

Utworzenie lokali może 
nastąpić w szczególności w 

drodze budowy nowego 
budynku lub nabycia przez 

Miasto nieruchomości. 

szt. UM 90 2030 

2.2. Ciekawa i 
zróżnicowana oferta 

kulturalna i rozrywkowa 

2.2.1. Wspólnie z różnymi grupami 
mieszkańców stworzymy atrakcyjną dla 

nich ofertę kulturalno-rozrywkową. 

Liczba konsultacji z różnymi 
grupami mieszkańców 

poświęconych 
kształtowaniu oferty 

kulturalnej i rozrywkowej w 
mieście 

Wskaźnik zlicza konsultacje, 
ankiety, spotkania i inne 

podobne działania 
organizowane z inicjatywy 
Miasta lub jego jednostek, 

mające na celu 
kształtowanie oferty 

kulturalnej i rozrywkowej 
Puław. 

szt. UM 
POK 

90 2030 
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2.2.2. W oparciu o potencjał instytucji 
kultury będziemy rozwijać ofertę 

kulturalną dla mieszkańców i 
przyjezdnych. 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych 

organizowanych przez 
miejskie instytucje kultury 

Wskaźnik zlicza wydarzenia 
organizowane przez 

miejskie instytucje kultury. 

szt. UM 4500 2030 

2.2.3. Wykorzystując potencjał 
bogatego dziedzictwa kulturowego 
miasta, będziemy rozwijać ofertę 

kulturalną dla mieszkańców i 
przyjezdnych. Będziemy kontynuować 
rewaloryzację obiektów zabytkowych 

zgodnie z Gminnym Programem Opieki 
nad Zabytkami, co dodatkowo 

podniesie atrakcyjność turystyczną 
miasta. 

Liczba zrealizowanych przez 
Miasto projektów z zakresu 

ochrony i wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego w 

celu rozwoju oferty 
kulturalnej w mieście 

Wskaźnik zlicza projekty z 
zakresu ochrony i 

wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego w celu 
wzbogacenia oferty 

kulturalnej w mieście. 
Zliczaniu podlegają w 
szczególności projekty 

polegające na adaptacji 
obiektów dziedzictwa 

kulturowego do świadczenia 
w nich usług z zakresu 

kultury. 

szt. UM 1 2027 

Liczba obiektów 
zabytkowych poddanych 

rewaloryzacji 

Wskaźnik zlicza obiekty 
zabytkowe poddane 

rewaloryzacji. 

szt. UM 2 2027 

2.2.4. Będziemy wspierać organizacje 
pozarządowe, animatorów i twórców 
w realizacji zadań z zakresu kultury. 

Liczba projektów 
realizowanych przez NGO z 

zakresu kultury przy 
wsparciu ze strony Miasta 

Wskaźnik zlicza liczbę 
wspartych przez Miasto 

projektów z zakresu kultury 
realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

szt. UM 180 2030 

Kwota środków 
przeznaczonych na wsparcie 

realizacji zadań z zakresu 
kultury 

Wskaźnik określa sumę 
środków z budżetu miasta 

przeznaczonych na wsparcie 
realizacji zadań z zakresu 
kultury przez organizacje 

pozarządowe, animatorów i 
twórców. 

tys. PLN UM 2700 2030 

2.3. Miasto ekologiczne 2.3.1. Będziemy dążyć do 
zabezpieczenia miasta przed skutkami 

Liczba zrealizowanych 
projektów i przedsięwzięć, 

Wskaźnik zlicza 
zrealizowane przez Miasto 

szt. UM 5 2030 
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zmian klimatu. Opracujemy Miejski 
Plan Adaptacji do zmian klimatu oraz 

plan zagospodarowania wód 
deszczowych i będziemy realizować 

działania z nich wynikające. W 
szczególności podejmiemy działania w 

zakresie zagospodarowania wód 
opadowych, wspierania małej retencji. 

mających na celu 
zabezpieczenie miasta przed 

skutkami zmian klimatu 

projekty, których celem jest 
zabezpieczenie miasta przed 
skutkami zmian klimatu, np. 

w zakresie rozwoju 
kanalizacji deszczowej. 

2.3.2. Będziemy dążyć do jak najlepszej 
jakości powietrza oraz identyfikować 

źródła zanieczyszczeń, w szczególności 
poprzez: 

- monitorowanie jakości powietrza, 
- utrzymanie w dobrym stanie i rozwój 

miejskiej sieci ciepłowniczej, 
- wsparcie mieszkańców w działaniach 

mających na celu neutralność 
ekologiczną ich gospodarstw 

domowych (np. wymiana źródeł 
ogrzewania na bardziej ekologiczne), 
- wymianę taboru autobusowego na 

nisko- i zeroemisyjny. 

Liczba nowych urządzeń 
pomiarowych służących 
monitorowaniu jakości 

powietrza 

Wskaźnik zlicza liczbę 
nowych urządzeń 

pomiarowych 
monitorujących jakość 
powietrza oraz źródła 

zanieczyszczeń, tj. 
stacjonarne stacje 

pomiarowe, systemy 
mobilne (np. drony) itp. 

szt. UM 1 2030 

Długość zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej 

Wskaźnik zlicza długość sieci 
ciepłowniczej, która została 

poddana modernizacji. 

km OPEC 10,5 2030 

Długość wybudowanej sieci 
ciepłowniczej 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo powstałej sieci 

ciepłowniczej. 

km OPEC 6 2030 

Liczba dofinansowań 
przyznanych przez Miasto 

na działania z zakresu 
poprawy efektywności 

energetycznej budynków 
mieszkalnych w Puławach 

Wskaźnik zlicza projekty z 
zakresu poprawy 

efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych w 

Puławach dofinansowanych 
ze środków budżetu miasta, 

np. w ramach programu 
wymiany źródeł ciepła na 

bardziej ekologiczne. 

szt. UM 200 2030 

Liczba zakupionych 
autobusów nisko- i 

zeroemisyjnych 

Wskaźnik zlicza zakupione 
autobusy nisko- i 

zeroemisyjne. 

szt. MZK 10 2030 



Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku Załącznik 1. Wykaz wskaźników monitoringowych 

 

 

Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

2.3.3. Będziemy podejmować działania 
na rzecz zmniejszenia udziału 
samochodowego transportu 
indywidualnego w strukturze 

przejazdów. Oprócz przedsięwzięć 
inwestycyjnych, szczególne znaczenie 

w tym kontekście będzie miała 
aktywna promocja korzystania z 

alternatywnych środków lokomocji 
(komunikacja publiczna, rowery, 

hulajnogi) prowadzona wśród 
mieszkańców. 

Liczba projektów mających 
na celu zmniejszenie udziału 
samochodowego transportu 

indywidualnego w 
strukturze przejazdów 

Wskaźnik zlicza projekty, 
mające na celu zmniejszenie 

udziału samochodowego 
transportu indywidualnego 
w strukturze przejazdów, 

np. ograniczenia ruchu 
samochodowego w 

wybranych częściach miasta, 
tworzenie punktów 

przesiadkowych, projekty 
poprawiające jakość i 

dostępność transportu 
zbiorowego, wprowadzenie 
systemu roweru miejskiego 

itp. 

szt. UM 5 2030 

2.3.4. Mając na celu zmniejszenie 
oddziaływania transportu na 

środowisko, będziemy realizować 
działania wynikające ze strategii 

elektromobilności. 

Liczba zrealizowanych 
działań wynikających ze 

strategii elektromobilności 

Wskaźnik zlicza 
zrealizowane projekty i 

przedsięwzięcia wynikające 
ze strategii 

elektromobilności. 

szt. UM 9 2030 

2.3.5. Będziemy realizować działania 
na rzecz przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną, w szczególności 
wskazane w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Będziemy sukcesywnie 
poprawiać efektywność energetyczną 
budynków użyteczności publicznej i 

infrastruktury miejskiej, w tym 
oświetlenia miejskiego. 

Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć na rzecz 

przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną 

Wskaźnik zlicza 
zrealizowane przez Miasto 
przedsięwzięcia mające na 

celu przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną (w 

szczególności wskazane w 
Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej) 

szt. UM 4 2030 

2.3.6. Będziemy rozwijać i utrzymywać 
tereny zielone w mieście, łącząc je 

zielonymi korytarzami. 

Powierzchnia 
zagospodarowanych 
terenów zielonych 

administrowanych przez 
miasto 

Wskaźnik zlicza 
powierzchnię nowo 

utworzonych lub 
zagospodarowanych 
miejskich terenów 

ha UM 
ZDM 

3 2030 



Strategia rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku Załącznik 1. Wykaz wskaźników monitoringowych 

 

 

Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

zielonych, tj. lasy, parki, 
skwery, zieleńce itp. 

2.3.7. Będziemy prowadzić kampanie 
edukacyjne podnoszące świadomość 

ekologiczną mieszkańców. 

Liczba przeprowadzonych 
wśród mieszkańców 

kampanii z zakresu edukacji 
ekologicznej 

Wskaźnik zlicza prowadzone 
wśród mieszkańców 

kampanie z zakresu edukacji 
ekologicznej. Przez 

kampanię rozumie się 
zespół powiązanych ze sobą 

działań realizowanych w 
określonym czasie, 
zmierzających do 

osiągnięcia określonego 
celu, jakim w tym przypadku 

jest zwiększenie 
świadomości ekologicznej 

mieszkańców w danym 
obszarze, np. cykl zajęć w 
szkołach, organizowane 

przez Miasto lub we 
współpracy z Miastem 
konkursy o tematyce 

ochrony środowiska, akcje 
billboardowe itp. 

szt. UM 40 2030 

2.4. Usługi społeczne na 
miarę potrzeb 
mieszkańców 

2.4.1. We współpracy z różnymi 
partnerami będziemy prowadzić 

dyskusję na temat funkcjonowania 
modelu edukacji na terenie miasta. 

Stworzymy strategię rozwoju edukacji 
w Puławach i wdrożymy jej założenia. 

Utrzymamy wysoką jakość 
infrastruktury edukacyjnej, 

jednocześnie dostosowując ją do zmian 
demograficznych. 

Liczba opracowanych 
strategii rozwoju edukacji 

Wskaźnik zlicza opracowane 
przez Miasto strategie 

rozwoju edukacji. 

szt. UM 1 2025 

Liczba realizowanych 
projektów z zakresu 

edukacji 

Wskaźnik zlicza nowatorskie 
projekty edukacyjne, mające 

na celu poprawę jakości 
edukacji w Puławach, jej 

dopasowanie do 
zmieniających się trendów, 

potrzeb i oczekiwań 
młodego pokolenia oraz 

przygotowanie puławskiej 

szt. UM 45 2030 
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Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

młodzieży do aktywnego 
udziału w życiu społecznym i 

zawodowym. Zliczaniu 
podlegają projekty 

realizowane na rzecz 
młodych puławian zarówno 

przez Miasto i jego 
jednostki, jak i podmioty 

zewnętrzne, w szczególności 
przez Powiat Puławski i jego 

jednostki. 

Liczba inwestycji, mających 
na celu zapewnienie 

wysokiej jakości 
infrastruktury edukacyjnej 

Wskaźnik zlicza inwestycje 
w zakresie zapewnienia 

wysokiej jakości 
infrastruktury edukacyjnej w 

mieście (np. remonty, 
modernizacje infrastruktury 
szkolnej, doposażenie szkół 

itp.). 

szt. UM 5 2030 

2.4.2. Utrzymamy wysoką jakość i 
dostępność usług opiekuńczo-

wychowawczych, by Puławy pozostały 
miastem atrakcyjnym dla rodzin z 

dziećmi. 

Liczba utrzymanych miejsc 
w żłobkach 

Wskaźnik zlicza miejsca w 
miejskich placówkach 
świadczących usługi 

opiekuńcze dla dzieci w 
wieku do lat 3 (żłobki, kluby 

dziecięce). 

szt. UM 156 2030 

Liczba utrzymanych miejsc 
w przedszkolach 

Wskaźnik zlicza miejsca w 
miejskich przedszkolach i 
punktach przedszkolnych. 

szt. UM 1530 2030 

2.4.3. Będziemy rozwijać usługi 
wsparcia dla różnych grup 

mieszkańców. 
W dobie starzejącego się 

społeczeństwa wdrożymy w mieście 
politykę senioralną, obejmującą z 

jednej strony aktywizację osób 

Liczba utworzonych miejsc 
w ośrodkach wsparcia dla 

seniorów 

Wskaźnik zlicza nowo 
utworzone miejsca zarówno 

w dziennych, jak i 
całodobowych ośrodkach 

wsparcia dla seniorów. 
Zliczaniu podlegają w 

szczególności miejsca w 

szt. MOPS 60 2030 
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Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

starszych, z drugiej zaś ich 
kompleksowe wsparcie. Szczególne 

znaczenie będzie miała przy tym 
poprawa dostępu do miejsc w 
ośrodkach wsparcia (zarówno 

całodobowych, jak i dziennych) i 
domach pomocy społecznej. Będziemy 

w tym zakresie wdrażać również 
innowacje społeczne (np. osiedla 

senioralne, mieszkania wspomagane 
dla osób starszych). 

Będziemy rozwijać usługi opiekuńcze 
świadczone w miejscu zamieszkania, 
by umożliwić osobom wymagającym 

wsparcia funkcjonowanie w 
dotychczasowym środowisku i 

opóźnienie momentu, w którym jest 
konieczne zapewnienie stałej opieki 

instytucjonalnej. 
Wdrożymy również standardy 

dostępności, zapewniające osobom z 
niepełnosprawnościami możliwość 
korzystania z usług publicznych na 

równi z innymi mieszkańcami Puław 
(np. tabliczki z oznaczeniami w 

alfabecie Braille’a, obsługa klienta w 
języku migowym, komunikaty 

dźwiękowe dla osób niewidomych 
itp.). 

domach dziennego pobytu, 
domach pomocy społecznej, 

mieszkaniach 
wspomaganych (osiedla 

senioralne) itp. 

Liczba zrealizowanych 
projektów mających na celu 
rozwój usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu 
zamieszkania 

Wskaźnik zlicza projekty, 
których celem jest rozwój 

usług opiekuńczych 
świadczonych w miejscu 

zamieszkania. 

szt. MOPS 3 2030 

Liczba zrealizowanych 
działań obejmujących 
wdrożenie w mieście 

standardów dostępności 

Wskaźnik zlicza działania 
dotyczące wdrożenia 

standardów dostępności w 
mieście zgodnie z 

Rządowym Programem 
Dostępność Plus 2018-2025. 

szt. UM 10 2030 

2.4.4. Będziemy również kontynuować 
realizację działań wynikających ze 

Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych oraz innych dokumentów 

programowych z zakresu pomocy 
społecznej. Opracujemy Gminny 

Liczba zrealizowanych 
projektów wynikających ze 

strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, 

programów z zakresu 
pomocy społecznej oraz 

Wskaźnik zlicza 
zrealizowane projekty 
wynikające ze strategii 

rozwiązywania problemów 
społecznych, dokumentów 
programowych z zakresu 

szt. MOPS 14 2030 
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Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

Program Rewitalizacji i będziemy 
realizować działania na rzecz 

mieszkańców obszarów, na których 
obserwowana jest koncentracja 

negatywnych zjawisk społecznych i in. 

gminnego programu 
rewitalizacji 

pomocy społecznej oraz 
gminnego programu 

rewitalizacji. 

Opracowany Gminny 
Program Rewitalizacji 

Wskaźnik określa 
opracowany dokument 

gminnego programu 
rewitalizacji, o którym 

mowa w Rozdziale 4 Ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 

r. poz. 485.). 

- UM 1 2023 

2.5. Efektywne usługi 
komunalne 

2.5.1. Utrzymamy w dobrym stanie i 
będziemy rozwijać infrastrukturę 

komunalną. 
Będziemy realizować działania 
wynikające z planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

Będziemy rozbudowywać i 
modernizować system ciepłowniczy 

m.in. poprzez rozbijanie węzłów 
grupowych, poprawę zarządzania 
siecią dzięki rozwojowi systemu 

telemetrii oraz budowę i uruchomienie 
drugostronnego zasilania miasta. 

Długość wybudowanej sieci 
wodociągowej 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo wybudowanych 

odcinków sieci 
wodociągowej. 

km MPWiK 6 2030 

Długość wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo wybudowanych 

odcinków sieci 
kanalizacyjnej. 

km MPWiK 6 2030 

Długość zmodernizowanej 
sieci kanalizacyjnej 

Wskaźnik zlicza długość 
zmodernizowanych 

odcinków sieci 
kanalizacyjnej. 

km MPWiK 4 2030 

Liczba zrealizowanych 
inwestycji w zakresie 
modernizacji systemu 

ciepłowniczego w mieście 

Wskaźnik zlicza 
zrealizowane inwestycje 
mające na celu rozwój i 

podniesienie sprawności 
systemu ciepłowniczego. 

szt. OPEC 150 2030 

Długość wybudowanej sieci 
ciepłowniczej 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo wybudowanych 

odcinków sieci 
ciepłowniczej. 

km OPEC 6 2030 

Długość zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej 

Wskaźnik zlicza długość 
zmodernizowanych 

km OPEC 10,5 2030 
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Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

odcinków sieci 
ciepłowniczej. 

2.5.2. Będziemy dążyć do poprawy 
efektywności systemu gospodarki 

odpadami na każdym jego etapie. W 
tym celu wykorzystamy rozwiązania 
najlepiej dopasowane do wymogów 

środowiska i potrzeb wspólnoty 
samorządowej (np. w zakresie 

termicznego przetwarzania odpadów, 
zakupu sprzętu czy zwiększenia 

powierzchni składowania odpadów). 

Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć w zakresie 

poprawy efektywności 
systemu gospodarowania 

odpadami 

Wskaźnik zlicza 
zrealizowane 

przedsięwzięcia mające na 
celu poprawę efektywności 
systemu gospodarowania 

odpadami. 

szt. ZUK 5 2027 

2.5.3. Mając na uwadze interesy 
partnerów społecznych oraz biorąc 

pod uwagę wymóg ograniczania 
wpływu na środowisko naturalne, 

będziemy realizować działania 
optymalizujące funkcjonowanie 

systemu komunikacji publicznej w 
szczególności wynikające z planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego. 

Liczba zrealizowanych 
działań optymalizujących 
funkcjonowanie systemu 
komunikacji publicznej i 
poprawiających jakość 

świadczonych usług 
przewozowych 

Wskaźnik zlicza działania 
mające na celu 
optymalizację 

funkcjonowanie systemu 
miejskiej komunikacji 

publicznej i poprawę jakości 
świadczonych usług 

przewozowych. Zliczaniu 
podlegają zarówno 

przedsięwzięcia 
inwestycyjne (np. zakup i 
doposażenie autobusów), 
jak i nieinwestycyjne (np. 

zmiana siatki połączeń 
autobusowych w celu jej 

optymalizacji). 

szt. MZK 3 2030 

2.6. Atrakcyjna oferta 
rekreacyjno-

wypoczynkowa oraz 
sportowa 

2.6.1. Utrzymamy w dobrym stanie i 
będziemy rozwijać miejsca rekreacji i 

wypoczynku oraz infrastrukturę 
sportową w mieście. Będziemy także 
promować ich wykorzystanie wśród 

mieszkańców. 

Liczba nowo utworzonych 
lub zmodernizowanych 

miejsc rekreacji i 
wypoczynku w mieście 

Wskaźnik zlicza nowo 
utworzone lub 

zmodernizowane lub 
wyremontowane miejsca 

rekreacji i wypoczynku 
administrowane przez 

szt. UM 
MOSiR 

1 2030 
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Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

Miasto lub jednostki mu 
podległe. 

Liczba nowo utworzonych 
lub zmodernizowanych 
obiektów sportowych w 

mieście 

Wskaźnik zlicza nowo 
utworzone lub 

zmodernizowane lub 
wyremontowane obiekty 

sportowe administrowane 
przez Miasto lub jednostki 

mu podległe. Zliczaniu 
podlegają zarówno budynki, 

jak i obiekty na zewnątrz 
(boiska, siłownie itp.), w tym 

także przyszkolne obiekty 
sportowe. 

szt. UM 
MOSiR 

5 2030 

2.6.2. We współpracy z partnerami 
społecznymi będziemy organizować 

atrakcyjne dla różnych grup odbiorców 
różnego rodzaju imprezy sportowe i 

rekreacyjne. 

Liczba imprez sportowych i 
rekreacyjnych w mieście 

Wskaźnik zlicza imprezy 
sportowe i rekreacyjne 
zarówno organizowane 

przez Miasto i jednostki mu 
podległe, jak i przez nie 

wspierane, a organizowane 
przez inne podmioty, np. 
organizacje pozarządowe. 

szt. UM 
MOSiR 

4500 2030 

2.6.3. Będziemy wspierać organizacje 
kultury fizycznej i lokalne kluby 
sportowe działające w mieście. 

Szczególne znaczenie będzie miało przy 
tym wspieranie rozwoju młodych 

talentów. 

Kwota środków 
przeznaczonych na rozwój 

sportu w mieście 

Wskaźnik określa kwotę 
środków przeznaczonych z 
budżetu miasta na rozwój 
sportu (w szczególności na 

wsparcie organizacji kultury 
fizycznej i lokalnych klubów 

sportowych). 

mln PLN UM 108 2030 

2.7. Miasto bezpieczne 2.7.1. Utrzymamy w dobrym stanie i 
będziemy rozwijać system monitoringu 

miejskiego. 

Liczba inwestycji 
poprawiających 

funkcjonowanie systemu 
monitoringu miejskiego 

Wskaźnik zlicza inwestycje 
mające na celu poprawę 
funkcjonowania systemu 

monitoringu miejskiego, np. 
zakup, wymiana kamer 

monitoringu, doposażenie 

szt. CUW 
Straż 

Miejska 

5 2030 
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Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

centrum monitoringu 
wizyjnego, aktualizacja 
oprogramowania itp. 

Liczba nowych punktów 
monitoringu miejskiego 

Wskaźnik zlicza nowo 
utworzone punkty 

monitoringu miejskiego. 

szt. CUW 
Straż 

Miejska 

20 2030 

2.7.2. Będziemy inicjować 
współdziałanie służb na rzecz 

zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w mieście. 

Liczba wspólnych działań 
Policji i Straży Miejskiej w 

Puławach na rzecz 
bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Wskaźnik zlicza wspólne 
działania służb na rzecz 

zapewnienia 
bezpieczeństwa w 

Puławach, np. wspólne 
interwencje, patrole, 

zabezpieczenie imprez i 
wydarzeń w mieście. 

szt. Straż 
Miejska 

297 2030 

2.7.3. Będziemy rozwijać infrastrukturę 
zapewniającą wysoki poziom 
bezpieczeństwa drogowego. 

Liczba projektów mających 
na celu poprawę 

bezpieczeństwa drogowego 
w mieście 

Wskaźnik zlicza 
zrealizowane inwestycje, w 

wyniku których ryzyko 
wypadków i kolizji 
drogowych ulega 
zmniejszeniu (np. 

oznakowanie przejść dla 
pieszych, uruchomienie 
sygnalizacji świetlnej, 

bezkolizyjne skrzyżowania, 
progi zwalniające itp.). 

szt. UM 18 2030 

2.8. Miasto przyjazne 
pieszym, rowerzystom i 

kierowcom 

2.8.1. Będziemy rozwijać wewnętrzną 
sieć drogową, dążąc jednocześnie do 
jej optymalizacji. Będziemy również 

kontynuować budowę miejsc 
parkingowych. 

2.8.2. Utrzymamy w dobrym stanie 
drogi i chodniki. 

Długość zmodernizowanych 
lub wyremontowanych 

chodników 

Wskaźnik zlicza długość 
zmodernizowanych lub 

wyremontowanych 
chodników zarządzanych 

przez Miasto. 

km ZDM 30 2030 

Długość wybudowanych 
chodników 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo wybudowanych 

chodników zarządzanych 
przez Miasto. 

km ZDM 10 2030 
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Długość wybudowanych 
dróg 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo wybudowanych 

odcinków dróg gminnych. 

km ZDM 20 2030 

Długość zmodernizowanych 
lub wyremontowanych dróg 

Wskaźnik zlicza długość 
zmodernizowanych lub 

wyremontowanych 
odcinków dróg gminnych. 

km ZDM 5 2030 

Liczba zrealizowanych 
inwestycji w zakresie 

optymalizacji 
wewnętrznego układu 

drogowego 

Wskaźnik zlicza inwestycje, 
których celem jest 

optymalizacja 
wewnętrznego układu 

drogowego, np. wytyczenie 
nowego przebiegu drogi, 
zamknięcie ulicy, zmiana 

organizacji ruchu, budowa 
obwodnicy itp. 

szt. ZDM 10 2030 

Liczba nowo powstałych 
miejsc parkingowych 

Wskaźnik zlicza nowo 
utworzone w mieście 
miejsca parkingowe. 

szt. ZDM 100 2030 

2.8.3. Utrzymamy w dobrym stanie i 
będziemy tworzyć spójną sieć ścieżek 
rowerowych oraz infrastrukturę dla 

rowerzystów. 

Długość wybudowanych lub 
przebudowanych ścieżek 

rowerowych 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo wybudowanych lib 

przebudowanych odcinków 
ścieżek rowerowych 

zarządzanych przez Miasto. 

km ZDM 5 2030 

Liczba nowych obiektów 
służących obsłudze ruchu 

rowerowego 

Wskaźnik zlicza nowo 
utworzone obiekty takie jak 
punkty naprawy rowerów, 
wiaty, miejsca postojowe, 

podpórki rowerowe na 
skrzyżowaniach z 

sygnalizacją świetlną itp. 

szt. ZDM 10 2030 

2.8.4. Będziemy rozwijać 
zrównoważony transport miejski 

łączący wszystkie systemy komunikacji. 

Liczba działań z zakresu 
rozwoju zrównowazonego 

transportu miejskiego 

Wskaźnik zlicza działania 
mające na celu rozwój 

zrównoważonego 

szt. MZK 1 2030 
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transportu miejskiego. 
Zliczaniu podlegają zarówno 

przedsięwzięcia 
inwestycyjne (np. wymiana 

taboru autobusowego, 
budowa punktów 

przesiadkowych, dworca 
intermodalnego itp.), jak i 

nieinwestycyjne (np. 
optymalizacja siatki 

połączeń). 

3
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3.1. Miasto 
współtworzone przez 

mieszkańców 

3.1.1. Usprawnimy proces komunikacji 
z mieszkańcami. Będziemy dążyć do 

stworzenia płaszczyzny realnego 
współdziałania samorządu z lokalną 

społecznością na rzecz miasta. 

Liczba nowych form 
komunikacji samorządu z 

mieszkańcami 

Wskaźnik zlicza nowe formy 
komunikacji samorządu z 

mieszkańcami, np. spotkania 
w osiedlach z władzami 

miasta, czat z Prezydentem 
Miasta, współpraca z 

radnymi Rad Osiedli w 
zakresie informowania 

mieszkańców o sprawach 
miasta (np. planowane 

inwestycje). 

szt. UM 3 2030 

3.1.2. Będziemy promować wśród 
mieszkańców różne możliwości 

zaangażowania w sprawy Puław. 

Liczba inicjatyw 
promujących wśród 

mieszkańców różne formy 
zaangażowania w sprawy 

Puław 

Wskaźnik zlicza liczbę 
inicjatyw, mających na celu 

promocję wśród 
mieszkańców różnych form 
zaangażowania w sprawy 

Puław, np. kampanie 
informujące o możliwości 

udziału w budżecie 
obywatelskim, 

informowanie i zachęcanie 
do udziału w konsultacjach 

społecznych itp. 

szt. UM 27 2030 
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3.1.3. Wspólnie z mieszkańcami 
przygotujemy i wdrożymy nowe 

możliwości zaangażowania 
społecznego. Usprawnimy również 

istniejące w mieście formy partycypacji 
społecznej. 

Liczba przygotowanych i 
wdrożonych nowych form 

partycypacji społecznej 

Wskaźnik zlicza nowo 
powstałe w mieście formy 
angażowania mieszkańców 

w sprawy Puław, np. 
cykliczne spotkania z 

przedstawicielami władzy 
samorządowej oraz 

pracownikami 
samorządowymi 

szt. UM 9 2030 

Liczba wprowadzonych 
usprawnień istniejących 

form partycypacji 
społecznej 

Wskaźnik zlicza liczbę 
usprawnień wdrożonych w 
ramach istniejących form 

partycypacji społecznej, np. 
spotkania z mieszkańcami 

online. 

szt. UM 9 2030 

3.1.4. Będziemy aktywnie wspierać i 
promować inicjatywy na rzecz miasta i 

mieszkańców podejmowane przez 
organizacje pozarządowe. 

Liczba wspartych przez 
Miasto inicjatyw 

podejmowanych przez 
organizacje pozarządowe na 
rzecz miasta i mieszkańców 

Wskaźnik zlicza liczbę 
inicjatyw podejmowanych 

przez organizacje 
pozarządowe na rzecz 

miasta i mieszkańców, które 
są wspierane przez Miasto 
np. finansowo, poprzez ich 

promocję, objęcie 
patronatem itp. 

szt. UM 666 2030 

3.1.5. Zaprosimy wszystkie grupy 
mieszkańców, w szczególności 

młodzież, do aktywnego włączenia się 
w sprawy miasta. Będziemy tworzyć 
płaszczyznę współpracy z młodymi 
puławianami, realizując wspólne 

działania na rzecz miasta i młodzieży. 
Będziemy wspierać tworzenie 
środowiska młodych liderów. 

Liczba podjętych inicjatyw z 
zakresu partycypacji 

społecznej (np. debat, 
konsultacji, spotkań) 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
Miasta angażujące 

mieszkańców w sprawy 
Puław (np. konsultacje, 

debaty, spotkania, budżet 
obywatelski itp.). 

szt. UM 27 2030 

3.1.6. Będziemy promować ideę 
wolontariatu wśród mieszkańców, 

Liczba inicjatyw 
promujących ideę 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
Miasta realizowane 

szt. UM 45 2030 
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zachęcając ich do większej aktywności 
społecznej i współdziałania na rzecz 

najbliższego otoczenia i całego miasta. 

wolontariatu wśród 
mieszkańców 

samodzielnie lub we 
współpracy z partnerami 

społecznymi promujące ideę 
wolontariatu wśród 

mieszkańców, np. kampanie 
promujące wolontariat, 

zaproszenie do 
współdziałania na rzecz 

miasta i najbliższego 
otoczenia w charakterze 
wolontariuszy w ramach 

różnego rodzaju 
przedsięwzięć (imprezy, 

wydarzenia) itp. 

3.2. Miasto inteligentne 3.2.1. Będziemy budować w 
instytucjach oraz wśród mieszkańców 

kulturę miasta inteligentnego. 

Liczba inicjatyw mających 
na celu zaproszenie 

użytkowników miasta do 
współtworzenia (np. 
poprzez zgłaszanie 

pomysłów) i korzystania z 
rozwiązań Smart City 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
podejmowane przez Miasto, 
mające na celu zaproszenie 

użytkowników miasta do 
współtworzenia i 

korzystania z rozwiązań 
Smart City, np. zaproszenie 
do zgłaszania pomysłów na 

możliwe usprawnienia w 
mieście w obszarze Smart 
City, kampanie promujące 

korzystanie z tego typu 
rozwiązań. 

szt. UM 5 2030 

3.2.2. Wykorzystamy nowoczesne 
technologie do tworzenia usprawnień 

przynoszących oszczędności, 
poprawiających dostępność usług oraz 

podnoszących komfort korzystania z 
miasta. 

Liczba wdrożonych nowych 
e-usług publicznych o 

poziomie dojrzałości co 
najmniej 3 

Wskaźnik zlicza nowe e-
usługi publiczne o poziomie 

dojrzałości co najmniej 3 
(transakcyjny). 

szt. UM 18 2030 

Liczba wdrożonych nowych 
usprawnień z zakresu Smart 

City 

Wskaźnik zlicza nowe 
usprawnienia z zakresu 
Smart City wdrożone w 

mieście. 

szt. UM 9 2030 
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3.2.3. Wykorzystamy rozwiązania 
Smart City do wspierania procesu 

zarządzania miastem. 

Liczba wdrożonych nowych 
rozwiązań z zakresu Smart 
City do wspierania procesu 

zarządzania miastem. 

Wskaźnik zlicza nowe 
rozwiązania z zakresu Smart 

City wykorzystywane do 
wspierania procesu 

zarządzania miastem. 

szt. UM 2 2030 

3.2.4. Oprócz rozwijania e-usług 
publicznych będziemy również 

promować ich wykorzystanie wśród 
użytkowników miasta. 

Liczba inicjatyw 
promujących wykorzystanie 
e-usług publicznych wśród 

użytkowników miasta 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
Miasta (np. kampanie 

promocyjne), których celem 
jest promowanie 

korzystania z e-usług 
publicznych wśród 

użytkowników miasta. 

szt. UM 9 2030 

3.2.5. Będziemy wspierać działania 
zmierzające do zapewnienia 

mieszkańcom dostępu do szybkiego 
Internetu. 

Liczba projektów, mających 
na celu zwiększenie 

możliwości zapewnienia 
mieszkańcom dostępu do 

szybkiego Internetu 

Wskaźnik zlicza projekty, 
których celem jest 

zwiększenie możliwości 
zapewnienia mieszkańcom 

dostępu do szybkiego 
Internetu, np. poprzez 

budowę kanałów 
technologicznych 

szt. UM 1 2030 

Długość wybudowanych 
kanałów technologicznych 

Wskaźnik zlicza długość 
nowo powstałych kanałów 

technologicznych. 

km UM 22,5 2030 

3.3. Miasto w korzystnej 
sytuacji finansowej 

3.3.1. Będziemy optymalizować koszty 
utrzymania infrastruktury i świadczenia 

usług miejskich. W szczególności 
będziemy optymalizować wydatki na 
oświatę m.in. poprzez dostosowanie 
sieci szkół do obserwowanych zmian 

demograficznych. 

Liczba przedsięwzięć 
generujących oszczędności 

w zakresie utrzymania 
infrastruktury i świadczenia 

usług miejskich 

Wskaźnik zlicza 
przedsięwzięcia i projekty, 

których celem jest 
optymalizacja kosztów 
utrzymania miejskiej 

infrastruktury i świadczenia 
usług publicznych. Zliczaniu 

podlegają zarówno 
przedsięwzięcia 

inwestycyjne (np. wymiana 
oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne), jak i 

szt. UM 6 2030 
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nieinwestycyjne (np. 
dostosowanie sieci szkół 

podstawowych do 
postępujących zmian 

demograficznych). 

3.3.2. Wykorzystamy alternatywne 
formy finansowania realizacji zadań 

miasta (np. PPP). 

Liczba przedsięwzięć 
realizowanych z 
wykorzystaniem 

alternatywnych form 
finansowania (np. PPP, 
obligacje przychodowe) 

Wskaźnik zlicza 
przedsięwzięcia Miasta 

realizowane z 
wykorzystaniem 

alternatywnych form 
finansowania (np. PPP, 
obligacje przychodowe) 

szt. UM 1 2030 

3.4. Miasto otwarte na 
współpracę 

3.4.1. Będziemy rozwijać współpracę z 
innymi JST, z którymi łączą nas 

wspólne cele. Szczególne znaczenie w 
tym zakresie będzie miała współpraca 

w ramach MOF. 

Liczba porozumień 
zawartych z innymi 

samorządami służących 
rozwojowi Puław 

Wskaźnik zlicza 
porozumienia (np. w formie 

partnerstw, listów 
intencyjnych itp.) zawarte 

przez Miasto z innymi 
samorządami w celu 

podejmowania wspólnych 
działań służących rozwojowi 

Puław, m.in. w celu 
wspólnej realizacji 

projektów. 

szt. UM 8 2030 

3.4.2. Będziemy rozwijać współpracę z 
różnymi środowiskami sprzyjającą 
rozwojowi Puław (przedsiębiorcy, 

NGO, instytuty badawcze). 

Liczba porozumień 
zawartych z innymi niż jst 

podmiotami służących 
rozwojowi Puław 

Wskaźnik zlicza 
porozumienia (np. w formie 

partnerstw, listów 
intencyjnych itp.) zawarte 
przez Miasto z innymi niż 

jednostki samorządu 
terytorialnego podmiotami 

w celu podejmowania 
wspólnych działań służących 

rozwojowi Puław, m.in. w 
celu wspólnej realizacji 

projektów. 

szt. UM 2 2030 
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3.5. Silna marka miasta 3.5.1. Będziemy aktywnie promować 
Puławy jako miasto atrakcyjnego życia 

wśród obecnych i potencjalnych 
mieszkańców. Szczególne znaczenie 
będzie miało przy tym promowanie 

lokalnego rynku pracy wśród młodych 
puławian, stojących przed wyborem 
swojej dalszej ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej. Będziemy rozwijać w tym 
zakresie współpracę z lokalnym 
biznesem. Będziemy aktywnie 

promować markę gospodarczą Puław 
wśród potencjalnych inwestorów i 

przedsiębiorców. 

Liczba inicjatyw 
promujących Puławy wśród 
lokalnej społeczności jako 
miasto atrakcyjnego życia 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
promujące Puławy wśród 
lokalnej społeczności jako 

miasto dobre do życia i 
rozwoju, np. kampanie 

promocyjne (billboardy, 
filmy promujące Puławy), 
organizowanie różnego 

rodzaju imprez i wydarzeń 
promujących Puławy wśród 

mieszkańców 

szt. UM 45 2030 

Liczba inicjatyw 
promujących Puławy w 

kraju i w regionie 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
promujące Puławy w kraju i 

w regionie, np. kampanie 
billboardowe, spoty 

reklamowe itp. 

szt. UM 45 2030 

Liczba inicjatyw z zakresu 
promocji gospodarczej 

miasta 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
promujące markę 

gospodarczą Puław, np. 
udział w targach 

inwestycyjnych, promocja 
oferty inwestycyjnej miasta 

wśród potencjalnych 
inwestorów itp. 

szt. UM 
PPN-T 

27 2030 

3.5.2. Będziemy organizować różnego 
rodzaju wydarzenia kulturalne, 

sportowe czy też gospodarcze służące 
promocji miasta zarówno wśród 

puławian, jak i mieszkańców innych 
części kraju i regionu, a także 

przedsiębiorców i inwestorów. 

Liczba wydarzeń 
kulturalnych, sportowych i 

gospodarczych, 
promujących miasto 

Wskaźnik zlicza wydarzenia 
kulturalne, sportowe i 

gospodarcze promujące 
markę miasta. 

szt. UM 45 2030 

3.5.3. Będziemy promować ofertę 
turystyczną Puław. Szczególnie istotna 
będzie współpraca w ramach Lokalnej 

Liczba inicjatyw 
promujących ofertę 
turystyczną Puław 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
promujące ofertę 

turystyczną Puław, np. 
kampanie billboardowe, film 

szt. UM 45 2030 
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Organizacji Turystycznej Kraina 
Lessowych Wąwozów. 

promocyjny, spoty 
reklamowe w środkach 
masowego przekazu itp. 

3.6. Profesjonalne usługi 
publiczne 

3.6.1. Będziemy realizować programy 
szkoleń pracowników administracji 

samorządowej podnoszące ich 
kompetencje twarde oraz miękkie. 

Liczba szkoleń pracowników 
administracji samorządowej 

Wskaźnik zlicza szkolenia 
wewnętrzne oraz 

zewnętrzne organizowane 
dla pracowników Urzędu 
Miasta, podnoszących ich 
kompetencje twarde oraz 

miękkie. 

szt. UM 90 2030 

3.6.2. Opracujemy i wdrożymy nowe 
rozwiązania ułatwiające i 

usprawniające obsługę klientów. 

Liczba nowych rozwiązań 
ułatwiających i 

usprawniających obsługę 
klientów wdrożonych w 

Urzędzie Miasta 

Wskaźnik zlicza nowe 
rozwiązania wdrożone w 

Urzędzie Miasta, ułatwiające 
i usprawniające obsługę 

klientów. 

szt. UM 2 2030 

3.6.3. Będziemy monitorować poziom 
satysfakcji klientów z obsługi w 
jednostkach miejskich, by móc 

sukcesywnie go poprawiać. 

Liczba prowadzonych badań 
satysfakcji klientów z 

obsługi 

Wskaźnik zlicza prowadzone 
badania satysfakcji klientów 

z obsługi w jednostkach 
miejskich. 

szt. UM 2 2030 

3.7. Efektywne 
zarządzanie przestrzenią 

3.7.1. Wykorzystamy racjonalne 
gospodarowanie przestrzenią do 

rozwoju społeczno-gospodarczego 
miasta, z uwzględnieniem adaptacji do 
zmian klimatu i podnoszenia komfortu 

zamieszkania. Będziemy dążyć do 
dostosowania planów 

zagospodarowania przestrzennego do 
zmieniających się potrzeb 

mieszkańców i przedsiębiorców. 

Powierzchnia miasta objęta 
nowymi lub 

zaktualizowanymi planami 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Wskaźnik zlicza 
powierzchnię miasta objętą 

nowymi lub 
zaktualizowanymi MPZP 

ha UM 850 2030 

3.7.2. Będziemy dążyć do 
kształtowania społecznej 

odpowiedzialności za przestrzeń 
miejską poprzez wspieranie inicjatyw 

mieszkańców poprawiających estetykę 

Liczba inicjatyw 
promujących wśród 

mieszkańców postawę 
odpowiedzialności za 

kształtowanie przestrzeni 
miejskiej 

Wskaźnik zlicza inicjatywy 
Miasta i jednostek mu 
podległych promujące 
wśród mieszkańców 

postawę odpowiedzialności 
za kształtowanie przestrzeni 

szt. UM 3 2030 
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Cel 
strategiczny 

Puławy w 
2030 roku 

to: 

Cel operacyjny 
Puławy jutra to: 

Działania/kierunki działań 
Co zrobimy, aby to osiągnąć? 

Nazwa wskaźnika Definicja wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Źródło 
danych 

Wartość 
docelowa 

Rok 
osiągnięcia 

wartości 
docelowej 

ich najbliższego otoczenia (np. 
kolorowe podwórka). 

miejskiej. Zliczaniu 
podlegają m.in. konkursy na 

najbardziej kolorowe 
podwórko, granty dla 

mieszkańców na realizację 
działań z zakresu 

zagospodarowania 
przestrzeni osiedlowych, 
kampanie edukacyjne w 

szkołach itp. 

3.7.3. Wdrożymy standardy 
dostępności w przestrzeni miejskiej. 

Liczba projektów 
obejmujących wdrożenie 

standardów dostępności w 
przestrzeni miejskiej 

Wskaźnik zlicza projekty, 
które uwzględniają 

wdrożenie standardów 
dostępności w przestrzeni 

miejskiej zgodnie z 
Programem Dostępność 

Plus. 

szt. UM 10 2030 

3.7.4. Odnowimy centrum Puław, by 
możliwe było pełne wykorzystanie 

potencjału tego terenu. W rejonie ulic 
Centralnej oraz Piłsudskiego 

wykreujemy centrum miasta, które 
stanowić będzie nie tylko zaplecze 
usługowe dla największej atrakcji 

turystycznej Puław (Zespół 
Rezydencyjny Książąt Czartoryskich), 

ale będzie również atrakcyjnym 
miejscem spotkań i rozrywki dla 

mieszkańców, w tym osób młodych. 
Nowe funkcje (np. edukacyjne, 

gospodarcze, obsługi komunikacyjnej, 
usługowe) zyska również teren po 

dawnym dworcu PKS oraz Plac im. F. 
Chopina. 

Wykreowanie przestrzeni 
pełniącej funkcje centrum 

miasta 

Wskaźnik określa 
utworzenie w Puławach 

przestrzeni, w której 
koncentrować się będą 
funkcje centrum miasta 

(stanowiące w szczególności 
zaplecze usługowo-

gastronomiczne dla rozwoju 
turystyki w Puławach oraz 

umożliwiające rozwój 
funkcji kulturalnych i 

rozrywkowych). 

- UM 1 2030 


