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Co i dlaczego konsultowaliśmy?
Projekt Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku jest dokumentem, który wyznacza
kierunki rozwoju miasta na nadchodzące lata. Powstał on przy współudziale mieszkańców,
kluczowych partnerów miasta reprezentujących różne środowiska (przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe, samorządowcy) oraz ekspertów zewnętrznych.
Pierwszym etapem prac było przygotowanie diagnozy stanu aktualnego, która pozwoliła nam
określić problemy i wyzwania, przed jakimi stoją Puławy oraz potencjały, które warto
wykorzystać, planując działania rozwojowe. Następnie przeprowadziliśmy warsztaty
strategiczne, podczas których pracowaliśmy nad rozwiązaniami zidentyfikowanych
problemów. Na tej podstawie sformułowaliśmy wizję oraz cele strategiczne i operacyjne, które
umożliwią jej realizację. W ramach każdego celu operacyjnego wskazaliśmy kierunki działań
oraz ich oczekiwane rezultaty, przypisując im jednocześnie wskaźniki mierzące stopień
realizacji. Równolegle opracowywaliśmy system realizacji strategii niezbędny do sprawnego
jej wdrażania.
W efekcie przygotowaliśmy projekt Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku, który
przedłożyliśmy do konsultacji społecznych, trwających od 28 października do 5 grudnia
2021 r. Projekt dokumentu udostępniliśmy na stronie internetowej Miasta Puławy oraz w BIP
Miasta Puławy. Do informowania o rozpoczęciu konsultacji wykorzystaliśmy różne kanały
komunikacji, by zachęcić do uczestnictwa szerokie grono interesariuszy.
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Konsultacje społeczne były skierowane wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta,
zarówno tych, którzy byli zaangażowani w opracowanie strategii, jak i tych, którzy po raz
pierwszy zetknęli się z dokumentem. Stanowiły okazję do zapoznania się przez lokalną
społeczność z planami na rozwój miasta oraz umożliwiły wyrażenie uwag i opinii na temat
projektu dokumentu. Zgromadzone informacje zostały wykorzystane do przygotowania
ostatecznej wersji dokumentu.

Jak i gdzie zbieraliśmy uwagi?
Wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym (osobiście albo
online) lub wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go w formie elektronicznej bądź
papierowej.

Spotkanie konsultacyjne
W ramach konsultacji 9 listopada 2021 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej
POK „Dom Chemika” przy ul. Wojska Polskiego 4 w Puławach odbyło się
otwarte spotkanie, które było jednocześnie transmitowane online za
pośrednictwem platformy YouTube. Przedstawiliśmy na nim przebieg prac nad
strategią oraz omówiliśmy jej założenia. Zaprezentowaliśmy program
konsultacji społecznych i sposoby zgłaszania uwag. Pozostała część spotkania
została przeznaczona na dyskusję. Na pytania odpowiadali przedstawiciele
władz Miasta oraz eksperci.

Elektroniczne zgłaszanie uwag
Uwagi i opinie do projektu strategii można było zgłaszać w formie elektronicznej
poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go na adres:
projekty@um.pulawy.pl
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Można było również zgłosić uwagi w formie papierowej, wypełniając formularz
konsultacyjny i składając go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta lub wysyłając
pocztą/kurierem na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.
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Zgłaszanie uwag w formie papierowej

Jak informowaliśmy o konsultacjach społecznych?
Konsultacje społeczne poprzedziła akcja informacyjna. Ponieważ chcieliśmy zachęcić do
udziału w nich jak największą liczbę interesariuszy, wykorzystaliśmy różne formy komunikacji:
•

•
•

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym zamieszczone
na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy
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•

artykuł
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
Puławy
(https://www.pulawy.eu/informacje/strategia-rozwoju-miasta-pulawy-do-roku2020-z-per,764),
informacje o rozpoczęciu konsultacji na miejskim profilu na Facebooku
(Puławoaktywni),
ogłoszenia w prasie lokalnej i na portalach internetowych (m.in.
http://ipulawy.pl/2021/11/01/mozna-zglaszac-uwagi-do-strategii-rozwoju-pulaw/,
https://lpu24.pl/2021/11/01/strategia-rozwoju-miasta-zglos-swoje-uwagi/,
https://radio.lublin.pl/2021/11/pulawy-konsultacje-spoleczne-na-temat-strategiirozwoju-miasta/),
bezpośrednie zaproszenie do zaopiniowania projektu Strategii przesłane do
sąsiednich gmin (Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Puławy, Żyrzyn) oraz
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego „Wody Polskie”.

Artykuł zachęcający do wzięcia udziału w konsultacjach zamieszczony
w serwisie LPU24.pl

Jakie są wyniki konsultacji społecznych?
Konsultacje kierowaliśmy do wszystkich zainteresowanych. W spotkaniu konsultacyjnym
wzięło udział 15 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Miasta i mieszkańcy.
W dyskusję zaangażowało się 5 osób.
W wyznaczonym terminie otrzymaliśmy łącznie 41 opinii i uwag w formie pisemnej. Możliwość
zgłoszenia uwag mieli również uczestnicy otwartego spotkania konsultacyjnego. Znaczna
część dyskusji poświęcona została ocenie dotychczasowych działań władz miasta w różnych
obszarach i nie dotyczyła bezpośrednio zapisów projektu Strategii. Pytano m.in. o zasadność
realizowanych dotąd inwestycji oraz ich koszty. Zwrócono też uwagę na trudną i pogarszającą
się sytuację finansową czy demograficzną miasta.
Odnosząc się do konkretnych zamierzeń określonych w Strategii, podano w wątpliwość
zasadność rezygnacji z budowy południowo-wschodniej obwodnicy Puław (Piasecznicy)
i propozycji budowy połączenia ul. Kazimierskiej i Sosnowej. W odpowiedzi na to pytanie
wyjaśniono, że budowa południowo-wschodniej obwodnicy Puław nie leży w kompetencji
Miasta (jest to droga powiatowa), nie jest również uzasadniona ekonomicznie z uwagi na
konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wody deszczowe. Jej
budowa wiązałaby się ponadto z obniżeniem atrakcyjności tego terenu pod względem
przyrodniczym i rekreacyjnym. Jednocześnie alternatywnym rozwiązaniem postulowanym
w Strategii jest przedłużenie ul. Kopernika do ul. Ceglanej oraz ul. Kościka do ul. Kopernika,
co pozwoli na wydzielenie terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego (szacuje się, że
na tym obszarze możliwa byłaby budowa do 2 tys. mieszkań). Uzasadnieniem dla takiego
rozwiązania jest również zmniejszenie długości dróg na tym terenie, co dodatkowo pozwoli
ograniczyć koszty ich utrzymania.
Wśród uczestników spotkania pojawiła się ponadto opinia, że Strategia nie określa jednej
kierunkowej wizji rozwoju miasta, która powinna opierać się o wyróżniki Puław, jakimi są
historia miasta (Zespół Rezydencyjny Książąt Czartoryskich), nadwiślańskie położenie oraz
Zakłady Azotowe. W odpowiedzi na tę uwagę wskazano, że Puławy nie są i nigdy nie będą
miejscowością turystyczną, zatem turystyka nie może stanowić osi rozwoju miasta. Osią
rozwoju ma być natomiast dążenie do dywersyfikacji lokalnej gospodarki, na co bezpośrednio
wskazuje hierarchizacja celów strategicznych, jak również zagadnień prezentowanych w wizji.
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Zwrócono również uwagę na wysokie koszty planowanych do realizacji w kolejnych latach
inwestycji i zasadność ich wdrożenia w odniesieniu do trudnej sytuacji finansowej miasta.
W odpowiedzi wyjaśniono, że katalog projektów kluczowych, stanowiący załącznik do
strategii, uwzględnia zamierzenia inwestycyjne zaplanowane do realizacji na najbliższe lata
przez Miasto i inne podmioty, w tym spółki miejskie. Przewiduje się, że będą one finansowane
ze środków własnych realizatorów oraz zewnętrznych źródeł. Jednocześnie wszystkie
inwestycje zostaną poddane szczegółowej analizie przed wdrożeniem.
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Podczas spotkania uznano za niewłaściwe, że strategia nie uwzględnia analizy różnych
scenariuszy rozwoju i nie przewiduje działań naprawczych, na wypadek gdyby podjęte
działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Jednak odnosząc się do tej opinii,
wyjaśniono, że nie ma w praktyce opracowywania dokumentów strategicznych miast
tworzenia strategii defensywnych, a ewentualne trudności i scenariusz działań naprawczych
wykaże ewaluacja mid-term.

Wszystkie otrzymane w ramach konsultacji uwagi i sugestie przeanalizowaliśmy
i w uzasadnionych przypadkach uwzględniliśmy. Trudne do rozstrzygnięcia propozycje stały
się przedmiotem dyskusji Zespołu Koordynacyjnego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta
Puławy i ekspertów.
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Nieuwzględnienie wszystkich postulatów zgłaszanych przez interesariuszy wynikało z faktu,
że uwagi te dotyczyły kwestii, które wykraczają poza kompetencje gminy, przez co samorząd
nie ma możliwości oddziaływania na nie. Część uwag miała charakter ogólnego komentarza
i nie dotyczyła bezpośrednio projektu strategii, dlatego niemożliwe było ich rozpatrzenie.

Jakie konkretnie uwagi zebrano i w jaki sposób je rozstrzygnięto?
Zebrane uwagi przedstawiono w poniższej tabeli.

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

[trochę historii] dnia 7/10/2014 pokazano prezentację o strategii miasta
Puławy – określono tam „ładną” wizję, cele strategiczne i cele pośrednie (niżej
schemat). Opowiedziano o zespołach pracujących nad strategią, o
monitorowaniu realizacji strategii.1 Dalej dnia 28/5/2015 Rada Miasta podjęła
Uchwałę i przyjęła Strategię Miasta Puławy do 2020 roku z perspektywą do
2030. Dokument był obszerny 243 strony, gro treści stanowiły ogólne
informacje, zebrane i przedstawione, już tam – wskazywano problem na
demografię, dochody (gospodarkę) i konieczność prorozwojowych działań,
wskazywano walory – instytuty, turystyka,… aspekty dość ogólne.

1

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Ocena realizacji celów i ich diagnoza wydaje się być szokująca w obliczu
pierwszego głównego zdania w dokumencie – „Miasto Puławy posiada
znaczny potencjał rozwojowy”- należałoby zapytać, to co z tym potencjałem
się stało, skoro wyniki po realizacji strategii są katastrofalne. Co jednak było
właściwe (a czego brakuje obecnie w projekcie nowej Strategii do 2030 roku)
– zwracano uwagę na powiązanie celów Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego, Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego oraz działań Powiatu Puławskiego.

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i przeważającej
części odnosi się do dotychczas obowiązującej Strategii, nie
ma więc możliwości jej rozpatrzenia.

Brak możliwości
rozpatrzenia

Ponadto zwracamy uwagę, że projekt „Strategii rozwoju Miasta
Puławy do 2030 roku” w rozdziale 1.4 Zgodność z
dokumentami wyższego rzędu (s. 6-11) zawiera opis powiązań
z celami najważniejszych dokumentów strategicznych szczebla
europejskiego, krajowego oraz wojewódzkiego (w tym z celami
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego). Wypełnia tym
samym wymogi określone w art. 10e ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).
Strategia rozwoju Powiatu Puławskiego nie stanowi strategii
rozwoju ponadlokalnego w rozumieniu ustawy o samorządzie
gminnym.
Ponadto, zgodnie z procedurą określoną w art. 10f ust. 2-3 cyt.
ustawy Prezydent Miasta Puławy przedłożył projekt Strategii
Zarządowi Województwa Lubelskiego celem wydania opinii
dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w
zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w
województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował projekt „Strategii
rozwoju Miasta Puławy do 2030 r.” w zakresie sposobu
uwzględnienia
ustaleń
i
rekomendacji
dotyczących
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w
województwie określonych w „Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego do 2030 roku”.
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Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu
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L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

[to już dziś] dnia 30 marca 2021 Prezydent Miasta Puławy zarządzeniem nr
A/52/21 z dnia powołał Zespół Koordynacyjny ds. aktualizacji Strategii, w skład
którego wchodzą przedstawiciele UM Puławy, spółek miejskich, instytutów,
przedsiębiorstw i innych podmiotów funkcjonujących w mieście Puławy.
Zaskakujące jest odniesienie się do monitorowania realizacji strategii –
pojawia się nawet wyrażenie „rzetelnie wdrażana strategia” – uważamy,
że nie jest to prawidłowe sformułowanie a bardziej służy do
„potwierdzenia” tego co zostało zrobione.

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Nie uwzględniono

• Dochody na 2021 – 290 mln zł – nie rosną istotnie, nie widać dywersyfikacji
gospodarczej, wręcz w diagnozie wskazuje się „monokulturę gospodarczą”.
Błędnie twierdzi się, że miasto ma stosunkowo niewielkie możliwości
oddziaływania na osiągane dochody - otóż strategia miasta powinna
zakładać korzystne kształtowanie warunków gospodarczych działających
mnożnikowo dla dochodów i szersze spojrzenie na rozwój regionu z uwagi
na indykowane korzyści dla miasta i regionu.
GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

• Deficyt na 2021 – 47 mln zł – czyli miasto musi wydawać więcej (potrzeby)
niż ma dochodów i w wielu miejscach stwierdza się, że sytuacja finansowa
miasta jest BARDZO TRUDNA – wymagana jest dyscyplina wydatków. Jest
to wyrażenie pojawiąjące się praktycznie przy wszystkich dyskusjach
budżetowych.
• Demografia – spadająca populacja miasta, słaba atrakcyjność, na
szczególną uwagę zasługuje spadek ludności w wieku produkcyjnym o
szczególnych kwalifikacjach a jednocześnie wzrost grupy seniorów, do
których również nie adresuje się szczególnych działań i programu.
Obciążenie demograficzne narasta – inicjatywy zarządu i rady miasta nie
przeciwdziałają temu skutecznie.

Dodatkowy komentarz

Potwierdzeniem rzetelnego wdrażania dotychczasowej
strategii
są
realizowane
procesy
monitorowania.
Przeprowadzony monitoring wykazał, że większość zadań
została zrealizowana lub jest stale realizowana (dot. zadań
realizowanych w sposób ciągły).

Uwaga w przeważającej części ma charakter ogólnego
komentarza i odnosi się do oceny sytuacji finansowej miasta.
Przeprowadzona na potrzeby opracowania Strategii diagnoza
uwzględnia również ten aspekt, a wśród kluczowych
problemów wskazana została pogarszająca się sytuacja
finansowa Puław, której źródłem są z jednej strony malejące
wpływy do budżetu miasta oraz wysokie koszty utrzymania
infrastruktury miejskiej, z drugiej.

Problemy i niedostateczne działania diagnozowane są w czterech
kategoriach „4 x D”:

3

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

Zapis o tym, że miasto ma stosunkowo niewielkie możliwości
oddziaływania na osiągane dochody jest, w ocenie autorów
diagnozy, poprawny. Istotnym źródłem problemów finansowych
polskich samorządów po stronie dochodów są bowiem zmiany
w zasadach opodatkowania (zwolnienie z podatków
dochodowych osób młodych poniżej 26. roku życia, obniżenie
stawek podatku dochodowego czy podniesienie kwoty wolnej
od podatku), które wpływają wprost na obniżenie wpływów
budżetowych z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i
CIT). Jest to dodatkowo potęgowane niekorzystnymi zmianami
demograficznymi (depopulacja, której źródłem są przede
wszystkim migracje oraz starzenie się społeczeństwa).
Realizacja Strategii ma na celu minimalizowanie negatywnych
konsekwencji tych zmian, także w obszarze finansów miasta,
jak również przeciwdziałanie samym zmianom.
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu
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Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

• Dług miasta 2021 – 164 mln zł – REKORDOWY, nieplanowany w strategii
z lat 2015 – 2020.
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Dodatkowy komentarz

Problemy demograficzne są zjawiskiem powszechnym i
dotyczą nie tylko Puław, ale całego kraju, a nawet Europy.
Miasto, na miarę swoich możliwości, podejmuje inicjatywy
zmierzające do przeciwdziałania im oraz minimalizowania ich
skutków. Również w niniejszej Strategii dostrzega się
omawiany problem i wskazuje jako kluczowy, a zakładane cele
i planowane działania (w szczególności w obszarze
gospodarczym) mają mu przeciwdziałać.

Podstawowy problem polega na niepełnej i nieprawdziwej diagnozie
problemów finansowych miasta. Jak wynika z analizy faktów – określona,
trudna sytuacja finansowa miasta wynika z nietrafnych decyzji inwestycyjnych,
przeszacowanej wielkiej inwestycji dot. hali sportowej oraz niedostatecznych
działań władz miasta dla atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju miasta.

W bieżącym dokumencie pt. „Diagnoza Miasta 2020” na stronie 78 stwierdza
się – że strategia poprzednia tj. 2015-2020 była rzetelnie wdrażana o czym
świadczy monitoring. – Niestety uważamy, że jest to niewłaściwe określenie a
sam monitoring subiektywny bowiem ocenia zarówno zarząd jak i radnych,
którzy w sposób szczególnie przyczynili się do pogorszenia wskaźników oraz
trudnej sytuacji finansowej. Opinia mieszkańców w wyniku wdrażanej ostatnio
strategii nie poprawił się a wręcz pogorszył łącznie ze wszystkimi ostatnimi
wskaźnikami o których wyżej.

Uzasadnienie

Nie uwzględniono

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Kolejny problem to zupełne oderwanie opisowej, obrazkowej strategii od
realnych projekcji finansowych. Strategia nie jest powiązana z realnymi
celami, nie przedstawione są żadne miarodajne prognozy kluczowych
wskaźników, nie pokazany został wpływ dynamicznej inflacji kluczowych
kosztów (m.in. energetycznych) i z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że za 5 lat ponownie większość istotnych wskaźników ulegnie
dalszej degradacji.

Nie uwzględniono

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Spółki zarządzane przez Miasto – poważną luką merytoryczną w koncepcji dla
Puław jest brak uwzględnienia w niech mediów i kluczowej infrastruktury –
wszystkie spółki miejskie mające zasadniczy wpływ na koszty i jakość

Nie uwzględniono

Przedmiotem monitoringu stanu wdrażania dotychczasowej
Strategii nie jest ocena Prezydenta ani radnych, lecz stanu
realizacji poszczególnych zadań. Przeprowadzona procedura
wykazała, iż większość określonych w dokumencie zadań
została zrealizowana lub była realizowana w okresie
obowiązywania Strategii (w przypadku zadań realizowanych w
sposób ciągły). W opinii autorów Diagnozy oraz Strategii
świadczy to o rzetelnym wdrażaniu dokumentu strategicznego.
Inną kwestię stanowi natomiast ocena tego, na ile zrealizowane
działania przyczyniły się do rozwiązania problemów miasta.
W strategii określono cele strategiczne oraz operacyjne, które
zgodnie z zasadą SMART są specyficzne, mierzalne, ambitne,
realne oraz temporalne. Dla celów określono działania i
kierunki działań, którym przypisano rezultaty. Stopień
osiągnięcia rezultatów mierzony będzie w ramach procesów
ewaluacji w oparciu o wskaźniki.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że strategia rozwoju
gminy stanowi dokument ogólny, wskazujący jedynie kierunki
rozwoju i jako taki nie musi uwzględniać wpływu inflacji na
poziom wskaźniki.
Przedmiotem Strategii rozwoju miasta nie jest analiza sytuacji
finansowej miejskich spółek, choć naturalnie ma ona wpływ na
ogólny stan finansów miasta – dochody i wydatki budżetowe.
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Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

funkcjonowania miasta winny być wpisane w ramy strategiczne oraz
przedstawione najważniejsze projekty inwestycyjne zarówno rozwojowe, jak i
mandatowe (wymagane prawem). Jak można wyobrazić sobie np. przyszłość
Puław bez ciepła lub bez wody, bez ciepła lub bez oczyszczalni ścieków.
Dlaczego ukrywa się te zadania i obszary miasta? Sytuacja finansowa tych
podmiotów stanowi integralny obraz finansów miasta i przekłada się wprost na
jakość i ceny usług dla mieszkańców. Spółki niezbędne do ujęcia w strategii
to:

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Zadania spółek komunalnych gminy Miasto Puławy zostały
jednocześnie ujęte w ramy strategiczne, w szczególności w
ramach celu operacyjnego 2.5. Efektywne usługi komunalne
(MPWiK, OPEC, ZUK, MZK), ale również 2.1. Bogata oferta
mieszkaniowa (Nieruchomości Puławskie), 2.5. Miasto
ekologiczne (OPEC, MZK), 2.8. Miasto przyjazne pieszym,
rowerzystom i kierowcom (MZK) oraz 1.2. Miasto
przedsiębiorcze i 1.3. Innowacyjna i kreatywna gospodarka
(PPN-T).

1. OPEC

Planowane przez te spółki inwestycje strategiczne wraz z
prognozowanymi kosztami zostały również uwzględnione w
katalogu projektów kluczowych, który stanowi załącznik nr 3 do
Strategii.

2. MPWiK – Wodociągi Puławskie
3. Nieruchomości Puławskie
4. MZK
5. ZUK

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Puławski Park Naukowo-Technologiczny (PPN-T) – Brak jest rzetelnej i
publicznej oceny funkcjonowania i dalszych planów zamkniętych wymiarem
finansowym. Komercyjna oferta wynajmu i przychód z tej działalności nie jest
efektywnym celem Parku – celem są miejsca pracy, indukowane efekty w CIT,
PIT w wyniku rozwoju inkubatora przedsiębiorczości. Tego cały czas unika się

Nie uwzględniono

Autorzy uwagi słusznie zauważają, że każda jednostka ma
swoje zadania i je realizuje, zaś znaczenie Miasta jest w tym
zakresie „wtórne”. Niemniej w miarę dostępnych możliwości
Miasto podejmuje współpracę z działającymi na terenie Puław
instytutami badawczymi, której celem jest rozwój gospodarczy
miasta. W projekcie Strategii w ramach celu 1.3. Innowacyjna i
kreatywna gospodarka uwzględniono działania zaadresowane
m.in. do instytutów zmierzające do rozwijania współpracy nauki
z biznesem, pozwalającej na komercjalizację osiągnięć
naukowych.

Brak możliwości
rozpatrzenia

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i dotyczy oceny
działalności PPN-T, nie odnosi się do projektu Strategii, nie jest
zatem możliwe jej rozpatrzenie. Należy zwrócić uwagę, że
przedmiotem strategii rozwoju miasta nie jest prowadzenie

Strona

7

Instytuty – nieustająco powtarza się wątek potencjału intelektualnego w
Puławach. Wątek ten był również ochoczo poruszany przez kandydatów na
urząd prezydenta miasta przy ostatnich wyborach. Problem jednak polega na
tym, że nie widać żadnych szczególnych wpływów tego potencjału na miasto
jak i realnych pomysłów (policzonych i prowadzonych). W naszej opinii każdy
z JBR ma swoje zadania i je realizuje, znaczenie miasta jest wtórne i w żaden
sposób niezaadresowane. Niezbędne jest konkretne odniesienie się do
działań i widocznych efektów.
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6. PPN-T (Puławski Park Naukowo-Technologiczny)

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

w raportowaniu i krytycznej ocenie faktów i planów działań. PPN-T to flagowa
inwestycja z czasów realizacji strategii 2015-2020 – dziś przychody tej spółki
nie rosną tak szybko, jak koszty. W roku 2020 Park wygenerował 3,75 mln
przychodów osiągając wynik netto na poziomie 890 tys. zł. Przychody do
końca czerwca wyniosły tylko 1,8 mln zł, a strata sięgnęła prawie 950 tys. zł.
Podobnie jak w przypadku MZK, spółka stale wymaga finansowego wsparcia
z budżetu miasta. Mimo to, głównie dzięki realizowanym projektom
zewnętrznym, średnie wynagrodzenie w PPNT rośnie o kilkanaście procent
rocznie. Obecnie wynosi już ponad 6,4 tys. zł. Firma zatrudnia 29 osób. O
efektywność Parku chcemy zapytać władze miasta, nadzór tej spółki
pobierający wynagrodzenie.

9
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Miejsca pracy – jeśli rolą miasta jest stwarzanie warunków m.in. do inwestycji
i rozwoju gospodarczego to należy uznać, że jeden z kluczowych wskaźników
powinien odnosić się do bezrobocia oraz nowych miejsc pracy. Należy
wskazać do jakiego poziomy dąży miasto i odnieść to do wskaźników na
poziomie krajowym, miast referencyjnych oraz regionu.

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Internet szerokopasmowy – zakładając globalizację oraz nowe formy
zatrudnienia szybki Internet powinien być bezdyskusyjnie kluczowym
zadaniem inwestycyjnym w mieście, Włostowice, osiedle Górna Kolejowa,
inne – aż zaskakuje pominięcie map i konkretnych planów rozwoju sieci.
Absolutnie spychanie roli kluczowej na firmy zew. przez Prezydenta p. P. Maja
jest nieudane – to bowiem miasto kreuje rozwiązania, w tym technologiczne
(zachęcamy do zaczerpnięcia wiedzy z miast takich jak Poznań, Wrocław,
Rzeszów, Lublin). Biorąc pod uwagę globalizację – jest to kluczowy zakres
dyskusji – nie są widoczne ani znane plany połączenia całego miasta,
interakcji z gminami sąsiednimi oraz wizji przyszłości.

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

audytu funkcjonowania spółek miejskich, może to być
przedmiotem odrębnych opracowań.

Nie uwzględniono

Wskaźniki odnoszą się do oczekiwanych rezultatów, które
mogą być przez Miasto monitorowane. Jak wykazała
przeprowadzona diagnoza, poziom bezrobocia w powiecie
puławskim oraz w samych Puławach jest niski i nie stanowi
istotnego problemu. Ponieważ nie jest możliwe monitorowanie
przez Miasto ani jednostki mu podległe liczby utworzonych
miejsc pracy, wybrane wskaźniki odnoszą się do liczby
inwestycji ulokowanych w Puławach czy też liczby podmiotów
gospodarczych (nowo powstałych i ogółem). W opinii autorów
Strategii są one wystarczające do oceny stopnia osiągnięcia
oczekiwanych rezultatów.

Nie uwzględniono

Jakkolwiek dostęp do Internetu szerokopasmowego jest w
obecnych czasach niezwykle istotny, Miasto ma ograniczone
możliwości oddziaływania na ten obszar. W ramach celu
operacyjnego 3.1. Miasto inteligentne założono realizację
działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępu
do szybkiego Internetu poprzez budowę kanałów
technologicznych. Inwestycje z tym związane zostały również
wskazane w katalogu projektów kluczowych, który stanowi
załącznik nr 3 do Strategii.
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Tereny inwestycyjne – raz wskazuje się ich istnienie, raz mówi się i pisze o
ich braku – co jest zapewne wygodną narracją nierobienia postępu. Mylne
pojmowanie rozwoju miasta i ograniczanie się w inicjatywach wyłącznie do
Puław, a już obawa do współpracy np. z Dęblinem czy Żyrzynem czy
Końskowolą jest zaprzeczeniem np. idei rozwoju Trójmiasta – dobrze znany
polski przykład, inny to oś miast Kolonia, Essen, Bonn, Dusseldorf, Dortmund.
Element na który narzekają mieszkańcy i który wypycha ich z miasta to
chroniczny brak ciekawych inwestorów i perspektyw dalszego rozwoju.

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Nie uwzględniono

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, zidentyfikowano istotny
problem braku terenów inwestycyjnych, którymi Miasto
mogłoby dowolnie dysponować. Własnością Miasta jest jedynie
niespełna 5,5 ha gruntów przy ul. Sosnowej oraz Towarowej.
Ponad 4,5 ha terenów przy ul. Sosnowej to jednak teren leśny
i zadrzewiony, do którego prawo pierwokupu posiadają Lasy
Państwowe. Z kolei niespełna 1 ha przy ul. Towarowej jest
obecnie użytkowany rolniczo. Możliwości dysponowania tymi
terenami przez Miasto są zatem dość mocno ograniczone. Z
kolei oferta Puławskiego Parku Przemysłowego ogranicza się
do firm z branż przemysłu chemicznego i pokrewnych, co
również nie umożliwia przyciągania do Puław inwestorów
działających w innych sektorach gospodarki. Prawdą jest
zatem, że na terenie miasta występują tereny inwestycyjne, ale
prawdą jest też, że Miasto de facto nie posiada własnych
terenów inwestycyjnych. Wnioski płynące z diagnozy zostały
sformułowane zatem w sposób poprawny.

Nie uwzględniono

Funkcjonowanie szpitala i rozwijanie jego specjalizacji
znacząco wykracza poza kompetencje Miasta. Ponadto ze
względu na brak możliwości określenia wymiernego i realnego
do osiągnięcia rezultatu w tym obszarze, niemożliwe było jego
uwzględnienie w zamierzeniach strategicznych.

Strona
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Szpital – należy podkreślić, że Szpital w Puławach miał różne opinie i trudne
sytuacje w tym ekonomiczną, ale są widoczne dokonania i pewne elementy na
których można budować specjalizację i dalszy rozwój. Oczywiście, że wymaga
to strategicznego porozumienia miasto – powiat a nawet województwo,
wypracowania specjalizacji i zastanowienie się nad promocją rozwiązań. Np.
czy Puławy mogą kojarzyć się każdemu w kraju jako centrum urologii? Innych
specjalizacji i dookoła nich budować szerszą ofertę zdrowotną. Brak tego
elementu uwidacznia ponownie wąsko pojmowany horyzont miasta i jego
mieszkańców.

13

Jednocześnie wśród działań zmierzających do przyciągania
inwestycji w ramach celu 1.1. Miasto, które przyciąga nowe
inwestycje uwzględniono zapis odnoszący się do znaczenia
współpracy z partnerami w ramach MOF.

L.p.

13
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GPW (Grupa
Puławskiego
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Referencje i praktyki – Lublin, Mielec, Rzeszów – to tylko nieliczne przykłady
z których należy brać przykład. Z ubolewaniem stwierdza się, że brak jest
merytorycznych odwołań do doświadczeń innych większych miast i
skorzystania z ich doświadczenia. Dlaczego Lublina w Puławach jest tak mało,
to Lublin dziś rewelacyjnie się rozwija i stanowi potężne zaplecze intelektualne
ze swoimi studentami oraz politechniką i uniwersytetami.

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Nie uwzględniono

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Strategia rozwoju gminy zawiera wszystkie niezbędne
elementy określone w art. 10e ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym, wśród których nie wymienia się odniesienia do
przykładów innych miast. Również zakres diagnozy zgodnie z
art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) nie
obejmuje konieczności analizy praktyk innych jst.
Uwaga ma charakter ogólny, nie wskazuje konkretnych
zapisów w projekcie Strategii, do których się odnosi,
niemożliwe jest zatem jej rozpatrywanie.

14

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Mocne strony – które znajdują się w Strategii jako znana metoda zestawiania
pewnych istotnych cech w analizie SWOT nie jest do końca prawidłowa.
Znajdują się tam cechy, które nie są istotnym wyróżnikiem od innych miast,
wobec tego nie mogą być przedstawione jako mocne strony, które będą miały
znaczenie przy np. wyborze gdzie mieszkać, gdzie żyć, gdzie się uczyć.

Brak możliwości
rozpatrzenia

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że mocne strony w
analizie SWOT to wewnętrzne czynniki o charakterze
pozytywnym, czyli takie, które stymulują rozwój miasta. Nie
muszą one stanowić istotnego wyróżnika na tle innych
samorządów, choć oczywiście w takim przypadku, ich wpływ na
rozwój jednostki może być większy.
Wszystkie czynniki w przeprowadzonej analizie SWOT zostały
poddane ocenie m.in. pod kątem siły oddziaływania
(negatywnego lub pozytywnego) na rozwój miasta.

Nie uwzględniono

Należy także nadmienić, że pogorszenie sytuacji MZK w 2020
roku miało związek z ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą
wywołaną pandemią COVID-19.

14

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Kierunki działań w obszarze komunikacji zostały określone w
ramach celu operacyjnego 2.5. Efektywne usługi komunalne
oraz 2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom i kierowcom.
Określono również wskaźniki rezultatu, które monitorowane
będą przez spółkę.

Strona
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Komunikacja – ponownie brak strategicznego spojrzenia na MZK jako część
ogniwa miasta, teoretycznie jest dobrze ale w praktyce wskaźniki zarówno
finansowa jak i ilości pasażerów będą coraz słabsze. Ilość pasażerów z 4,1
mln do 2,1 mln spada, widoczna jest erozja usługi na którą miasto musi mieć
odpowiedzi – do czego dążymy do 2030 roku. Rok 2020 to dla MZK niemal 24
mln zł przychodów (podczas, gdy rok wcześniej było to prawie 27 mln zł) i 1,6
mln zł pod kreską. W ostatnim półroczu przychody są jeszcze niższe, sięgają
12,8 mln zł, a strata 770 tys. zł. Gdyby nie kilkumilionowe rekompensaty
wypłacane przez miasto Puławy oraz okoliczne gminy, wyniki MZK byłyby o
wiele gorsze. Spółka zatrudnia obecnie 125 osób, którym płaci średnio 4791
zł (wzrost o 10 proc r/r.). Zatem – w kontekście strategii Miasta – jakie są cele
dla MZK, jakie działania, kto za nie odpowiada a kto monitoruje?
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GPW (Grupa
Puławskiego
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Miasta partnerskie – Bojarka (Ukraina), Castelo Branco (Portugalia), Douai
(Francja), Dublany (Ukraina), Nieśwież (Białoruś), Stendal (Niemcy),
Nieuwegein (Holandia) współpraca zakończona w 2015 roku - ponad 21 lat
Puławy i Nieuwegein z Holandii były miastami partnerskimi. Współpraca obu
gmin formalnie ustała a relacje zostały nadszarpnięte z uwagi na
światopoglądowe batalie – zbędne i niczego nie oferujące miastu. Interesuje
nas jednak jaką formę współpracy międzynarodowej proponuje się dla Puław
oraz dlaczego w strategii nie ma szczególnych działań projektowanych w tym
względzie.

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Uwaga ma charakter ogólny i nie odnosi się do zapisów
Strategii, a zawiera propozycję konkretnych działań w obszarze
edukacji, nie ma zatem możliwości jej rozpatrzenia.
Brak możliwości
rozpatrzenia

W zapisach Strategii w ramach celu operacyjnego 2.4. Usługi
społeczne na miarę potrzeb mieszkańców zakłada realizację
działań w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w mieście,
uwzględniając
współpracę
z
różnymi
partnerami.
Jednocześnie, ze względu na niedookreślony obecnie zakres
działań, ich doprecyzowanie delegowano do dokumentu
wykonawczego, jakim ma być Strategia rozwoju edukacji.

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i nie odnosi się do
zapisów projektu Strategii, nie ma więc możliwości jej
rozpatrzenia.
Brak możliwości
rozpatrzenia

Strategia wyznacza ogólne kierunki działań, wśród których w
ramach celu operacyjnego 3.4. Miasto otwarte na współpracę
uwzględniono działania z zakresu rozwijania współpracy z
innymi jst, zarówno w ramach zawieranych partnerstw
krajowych, jak i kontynuowania dotychczasowej współpracy z
zagranicznymi miastami partnerskimi.

15

16

Edukacja – w Puławach jest 13 szkół podstawowych, 18 szkół
ponadpodstawowych – czy jest to istotny element gdzie żyć i wychowywać
dzieci? Jeśli tak – to proszę przez chwilę wyobrazić sobie, jak mogłyby
wyglądać Puławy na tle innych miejsc do życia z 5 letnim programem
wspierającym edukację o wartości projektu 100 mln zł – to jest właśnie
ekwiwalent budynku pt. nowa hala. Można taki program nasycać
nowoczesnymi technologiami, spotkaniami z osobistościami – trenerami,
można prowadzić wymiany międzynarodowe pokazując młodym ludziom jak
wygląda świat. Ci młodzi ludzie bez względu na koleje swojego dalszego życia
budować mogą diasporę puławską i dzięki temu wpływać na pozytywne
projekty dla Puław i wokół Puław. W Diagnozie stwierdza się, że „jakość
kształcenia – jest dość dobra” – a może powinniśmy aspirować aby była
fantastyczna lub bardzo dobra, gdzie nauczyciele są dod. wynagradzani w
ramach dużych – ramowych projektów finansowanych przez miasto – bo
miasto inwestuje w przyszłość. Jest to wg nas spójne myślenie bo kwota 87
mln zł wydana na edukację z subwencją blisko 50% jest wciąż
niewystarczająca. Dlaczego zatem rada mająca w swoich szeregach
nauczycieli nie lobbowała za projektem 100 mln zł inwestycji na edukację
a przyklepała słaby ekonomicznie i przyszłościowo lobbowany przez wąską
grupę zainteresowanych projekt 100 mln zł na halę – szokujące!

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Strona

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

L.p.
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Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Realność inwestycji – w nowej perspektywie pojawiają się nowe inicjatywy,
ich wartość jak dobrze czytamy przekracza 1,5 mld zł. Patrząc na deficyt
roczny, dług miasta nie widać możliwości realizacji tych pomysłów. Widać brak
segmentacji celów i priorytetów. Szacujemy, że deficyt miasta w kolejnych
latach będzie rósł do max – możliwych prawem rozmiarów i nie pozwoli na
inicjowanie wielu ważnych i potrzebnych zadań. Dla szczegółów analizy
niezbędna jest projekcja finansowa wraz z kluczowymi wskaźnikami oraz
scenariusze – bowiem zakładamy, że tak prowadzona polityka miasta pogłębi
problem finansowy.

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Nie uwzględniono

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Strategia określa ogólne ramy finansowe jej wdrożenia, które
określone zostały w oparciu o katalog kluczowych projektów
oraz oszacowanie (tam, gdzie to możliwe) kosztów utrzymania
infrastruktury i świadczenia usług miejskich w ramach
poszczególnych celów. Szczegóły zawiera załącznik nr 3 do
Strategii. Strategia określa również kluczowe wskaźniki
rezultatu, które posłużą do oceny stopnia osiągnięcia
oczekiwanych rezultatów i celów w ramach procedury
ewaluacji. Z kolei w załączniku nr 1 do Strategii zdefiniowano
wskaźniki produktu, które w procedurze monitoringu pozwolą
na ocenę stopnia realizacji zaplanowanych działań.
Szczegółowe projekcje finansowe sporządzane są w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej, która winna być spójna ze
Strategią. Na poziomie dokumentu strategicznego nie jest
konieczne sporządzanie scenariuszy rozwoju.

Kluczowym aspektem meblującym przyszłość Puław stała się ostatnia – wielka
inwestycja – Nowa Hala widowiskowo-sportowa w Puławach. Obiekt i
projekt ten stał się zagadnieniem wyborczym w ostatniej kampanii
samorządowej, przegranej przez wieloletniego prezydenta ale kampanii i
pomysłów „dla każdego coś miłego” już nikt nie odważył się racjonalizować.
[Rys historyczny]
• Gdy kilku radnych, zarząd miasta dążył widocznie do decyzje o budowie
nowej hali sportowej, mówiło się, że nakłady inwestycyjne zamkną się
kwotą ~ 50 mln zł. Zakładane były dotacje, sponsor (umowy oczywiście nikt
nie zapewnił przed inwestycją).

Brak możliwości
rozpatrzenia

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza do zrealizowanej
przez Miasto inwestycji budowy hali widowiskowo-sportowej i
nie odnosi się do zapisów Strategii, nie ma więc możliwości jej
rozpatrzenia.

• Dalej już było tylko gorzej, zwiększający się budżet do 100, 106, 113 mln zł
– nie mamy wglądu w ostatnie dokumenty ale szacujemy, że nakłady
przekroczą tę kwotę.
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• Powstał „piękny – drogi” projekt, której wycena sięgnęła 87 mln zł.

Strona
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

• Roczny koszt obsługi – utrzymania wcześniej nie zakładany m.in. w
budżetach przekroczy 2 mln zł.
Szokujące jest dla wszystkich w Puławach, że tak ogromne środki finansowe
oraz długoterminową sytuację finansową miasta sprowadzono TYLKO do
parkietu dla piłki ręcznej – lobby z tej strony było nieustająco zaangażowane
w kosztowny projekt, odbyły się wycieczki (studyjne) na mecze zagraniczne.
Czy naprawdę w obliczy tylu wyzwań i problemów i już komunikowanych
ograniczeń finansowych na ważne dziedziny życia koncert czy pokaz laserów
musi odbyć się w hali za ponad 100 mln zł? Uważamy, że nie, uważamy, że
był to błąd strategiczny prowadzący do ugrzęźnięcia – i tego nie można
ukrywać ale z tego trzeba głośno wyciągać wnioski.
Wyjątkowo niezrozumiałym jest to, że w tym samym czasie powstawała nowa
hala – Arena w Ostrowie Wielkopolskim, której parametry są bardzo
zbliżone do puławskiej: Kubatura: 53 tys. metrów sześciennych, Powierzchnia
użytkowa: 5,7 tys. metrów kwadratowych, Trybuny: 3086 miejsc siedzących,
Parking: 177 nowych miejsc, wartość inwestycji: 33,5 mln zł (z
wyposażeniem).

▪ Sport i wszystkie dyscypliny – miasto do dziś nie ma strategicznej
opracowanej wizji tej dziedziny życia. Kontekst hali jest również tu balastem,
bowiem przy decyzji nie poszerzono analiz o wszystkie dyscypliny, ich wkład
w wychowanie młodzieży, szerzenie i promocja miasta. Nie jest prawdą, że
piłka ręczna (będąca niszową dyscypliną) szczególnie sławi Puławy – nie jest
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▪ Audyt – niezbędny w naszej opinii jest audyt całego projektu wraz z
odpowiedzialnością, który zostanie przeprowadzony poza wpływem władz
miasta oraz radnych głosujących za Uchwałą o budowie Hali, która nie była
uwzględniana w strategii 2015 – 2020, której skutki nie były uwzględnione w
WPF (wieloletnich planach/prognozach finansowych). Zdajemy sobie sprawę,
że eksploatowanie tego tematu jest niewygodne dla wielu radnych ale częsta
odpowiedź na potrzeby mieszkańców – „niestety nie ma pieniędzy”, „niestety
miasta nie stać” jest wystarczającym powodem wyciągania kompletnych
wniosków.

Strona

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

to prawda i jest to wyłącznie narracja mająca przykryć znaczenie błędnej
decyzji.
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Basen za 50 mln zł – wybudowana hala za 106 mln zł bez basenu implikuje
nowy pomysł. Wg nas należy zastanowić się jak w tej perspektywie mają się
inne baseny w Puławach (w szkole podstawowej 11 i 10) oraz obecna Hala
Mosir – czy ma podzielić obraz dzisiejszego dworca PKS? Pamiętajmy, że w
regionie są inne atrakcje pt. basen – spa Nałęczów, Kazimierz (spa Król
Kazimierz), nowe prywatne spa Hotel Oscar.

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i pytania, nie ma
więc możliwości jej rozpatrzenia.
Brak możliwości
rozpatrzenia

Zasadność realizacji przedsięwzięcia zostanie zbadana przed
przystąpieniem do realizacji na etapie planowania. Zostanie
również wówczas przeprowadzona szczegółowa analiza
finansowa oraz ekonomiczna inwestycji.
Uwaga ma charakter pytania, nie ma zatem możliwości jej
rozpatrzenia.
Budowa spalarni pozwoli osiągnąć dwa podstawowe cele:
- ograniczenie składowania na składowisku balastu
odpadowego, a co za tym idzie znacznie wydłuży żywotność
obecnej niecki,

Brak możliwości
rozpatrzenia

Z uwagi na znaczne koszty do poniesienia w celu realizacji ww.
budowy spółka generuje środki finansowe zarówno na wkład
własny inwestycji, jak i na późniejsze spłaty zobowiązań. W tym
celu epizodycznie przyjmuje w celach komercyjnych odpady
zmieszane spoza tzw. „Regionu Puławy”, w tym także z terenu
Warszawy.
Budowa kolejnej linii technologicznej do doczyszczania
zbieranych selektywnie odpadów ma na celu zwiększenie
odzysku surowców wtórnych co ma istotny wpływ zarówno na
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

- pozwoli odzyskać energię cieplną z wysokokalorycznej frakcji
odpadów (których nie można poddać składowaniu na
składowisku) w celu wykorzystania na potrzeby centralnego
ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody dla mieszkańców Miasta
(drugostronne zasilanie Miasta).

Strona
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Spalarnia 185 mln zł + 25 mln zł na selektywne doczyszczanie frakcji
odpadowych – czy jest to choć częściowo nierozwiązany problem wysypiska
śmieci ale i możliwości zarabiania pieniędzy. Czy Miasto informuje
mieszkańców, że (podobno) już dziś importuje śmieci nawet z Warszawy –
zapewne jest to jakiś pozytywny wpływ na budżet ZUK. Czy ma to związek z
energetyką i alternatywnym zasilaniem miasta?

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

ograniczenie składowania jak i osiągnięcie wynikających z
przepisów wskaźników odzysku i recyklingu odpadów.
Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i pytania, nie ma
więc możliwości jej rozpatrzenia.
Bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków powoduje
konieczność sukcesywnej modernizacji poszczególnych
obiektów i urządzeń oczyszczalni celem jej właściwej i
bezawaryjnej obsługi.
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Modernizacji oczyszczalni za 27 mln zł – czy jest to mandatowa i wymagana
inwestycja, czy nie jest spóźniona, a czy miasto stać na to, czy przy decyzji o
hali za 106 mln zł ktoś zadał pytania czy mamy inne priorytety nie widziane
przez ludzi na co dzień ale mających zaufanie, że jest ktoś – kto to ocenia
rzetelnie!

Brak możliwości
rozpatrzenia

Celem modernizacji oczyszczalni ścieków jest również
utrzymanie na odpowiednim poziomie stopnia oczyszczania
ścieków oraz dostosowanie do stale zmieniających się
przepisów ochrony środowiska.
Spółka zakłada realizację inwestycji ze środków własnych, Jeśli
będzie taka możliwość, podejmie również starania o
pozyskanie dofinansowania z funduszy zewnętrznych.
Łączna kwota przedsięwzięcia to
27 066 tys. zł z
proponowanym przez Spółkę terminem realizacji w latach
2022-2030.

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Fotowoltanika, inne – 70 mln zł, czy są choć wstępne analizy efektywności
tych zadań i pomysłów?

Brak możliwości
rozpatrzenia

Strona
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Należy wyjaśnić, że przy podejmowaniu decyzji w zakresie
planowania i realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania
zmianom klimatycznym w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych oraz dotyczące zwiększenia wykorzystania
energii z odnawialnych źródeł bierze się pod uwagę analizę
efektywności ekonomicznej ich realizacji. W katalogu
proponowanych działań w tym zakresie mieści się m.in.
wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, czy
montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
publicznej. W zakresie fotowoltaiki w roku 2019 Miasto Puławy
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Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i pytania, nie ma
więc możliwości jej rozpatrzenia.

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

poddało takiej analizie 30 miejskich obiektów, z czego w
przypadku 21 wskazano na zasadność ekonomiczną realizacji
takiego zadania. W przypadku przebudowy oświetlenia
ulicznego na energooszczędne wyliczenia projektantów
wskazują na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o blisko
50%.
Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i pytania, nie ma
więc możliwości jej rozpatrywania.

24

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Kompleks pałacowo-parkowy 100 mln zł – czy są to nowe inicjatywy,
potrzeby, której części, czy to nie IUNG zajmuje zasadniczą powierzchnię, czy
tego nie było w poprzedniej strategii do 2020 – i nic nie zrealizowano?

Brak możliwości
rozpatrzenia

Należy jednak nadmienić, iż Kompleks pałacowo-parkowy
zarządzany jest przez IUNG, zatem Miasto ma ograniczone
możliwości oddziaływania na realizowane na tym terenie
inwestycje. Niemniej, ponieważ Strategia rozwoju gminy ma
również umożliwiać aplikowanie o środki zewnętrzne na
finansowanie działań rozwojowych realizowanych nie tylko
przez samorząd, w katalogu projektów kluczowych
uwzględniono również przedsięwzięcia innych podmiotów.

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Pałac Marynki 30 mln zł – z pewnością będą to większe pieniądze,
nieruchomość pod konserwatorem będzie istotnie podwyższać inwestycję za
bilety do np. muzeum tam stworzonego zwrotu nie będzie.

Brak możliwości
rozpatrzenia

Strona
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Na obecnym etapie prac (przygotowanie inwestycji) szacowana
wartość robót dotyczących rewaloryzacji Pałacu Marynki
wynosi 30 mln zł. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz
z kosztorysem inwestorskim pozwoli na weryfikację tych
kosztów. Przy realizacji tego typu inwestycji, gdzie na końcu
swoją działalność ma prowadzić miejskie muzeum należy się
liczyć, że nie da się osiągnąć zwrotu poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Jest to dobro kultury, którego Miasto Puławy
stało się właścicielem i w konsekwencji musi ponosić
odpowiedzialność za jego właściwy stan techniczny.

20

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza, nie ma więc
możliwości jej rozpatrzenia.

L.p.

26

27

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Mediateka 35 mln zł – to zapewne częściowo już realizowana inwestycja,
trudno doszukać się wszystkich bieżących inwestycji i je racjonalnie ocenić.

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Wykaz ulic i modernizacji – brak jest klarownego zestawienia
poszczególnych inwestycji w zakresie ulic, chodników aby mieszkańcy mogli
jasno przejść i odnieść się do propozycji.

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Brak możliwości
rozpatrzenia

Nie uwzględniono

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza, nie ma więc
możliwości jej rozpatrzenia.
Inwestycja jest w trakcie realizacji, część kosztów została już
poniesiona. Jej zakończenie zaplanowano na 2022 rok.
Zestawienie poszczególnych inwestycji w zakresie ulic i
chodników jest na zbyt wysokim poziomie szczegółowości, na
który nie ma miejsca w dokumencie, jakim jest strategia
rozwoju miasta. Strategia ma wyznaczać ogólne kierunki
rozwoju i wskazywać działania, których realizacja umożliwi
osiągnięcie założonych celów. W ramach celu operacyjnego
2.8. Miasto przyjazne pieszym, rowerzystom i kierowcom
wskazano m.in. działania związane z rozwojem i optymalizacją
wewnętrznej sieci drogowej czy utrzymania w dobrym stanie
chodników. Szczegółowy katalog planowanych inwestycji
drogowych zawiera Plan rozwoju sieci drogowej, będący
dokumentem podrzędnym w stosunku do Strategii, o
charakterze wykonawczym.
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

▪ Jeśli problemem jest demografia – to cel i miernik musi być związany z liczbą
mieszkańców.
▪ Jeśli problemem jest bezrobocie – to cel i miernik musi być związany z liczbą
i % bezrobotnych oraz miejscami pracy (nowe i ogółem).

Nie uwzględniono

Zgodnie z art. 10e ust. 3 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym
strategia określa w szczególności „oczekiwane rezultaty
planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz
wskaźniki ich osiągnięcia”. Mierniki określone w Strategii
odnoszą się zatem do oczekiwanych rezultatów, co jest zgodne
z wymogiem ustawowym.

Strona

Mierniki miasta muszą odnosić się do problemów, które są podstawą myśli
o strategii.
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Dodatkowo sporządzony Model struktury funkcjonalnoprzestrzennej (Rozdział 5. Jak to wpłynie na miejską
przestrzeń?) wskazuje kluczowe zmiany w układzie
funkcjonalno-przestrzennym miasta, w tym w układzie
drogowym (Punkt 5.1.3. Ustalenia i rekomendacje w zakresie
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej).

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

▪ Jeśli problemem są finansowe – to niezbędna jest ocena finansowa spółek
miejskich oraz budżetu miasta pod kątem:
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GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Miasto ma cenną historię i potencjał ale jak wskazuje diagnoza oraz samo
zaangażowanie w dyskusję nad strategię jest zbyt mało zaangażowanych
osób mających poczucie siły sprawczej. Dyskusje i działania – zarówno na
poziomie zarządu jak i rady miasta powinny być wyłącznie merytoryczne,
pozbawione zagadnień ideologicznych, politycznych, które nie wpływają na
profesjonalny sposób podejmowania decyzji i nie przyczyniają się do mądrych
inicjatyw budujących społeczną siłę oraz gospodarczy sukces.

Dziś uznajemy przedstawiony projekt strategii za niekompletny i
niewiarygodny pod kątem celów i możliwości miasta oraz z dużym
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że przedstawiona strategia
niczego nie zmieni w mieście i już za 3 lata będziemy świadkiem
kolejnych – pogardzających wskaźników 4xD.

Projekt w trakcie konsultacji był przedstawiany przez wynajęte i opłacone
osoby z zew. a nie gospodarzy i właścicieli strategii czyni tą dyskusję
nieprofesjonalną. Symetrycznie można by z ramienia mieszkańców wynająć
inną firmę np. BCG do oceny krytycznej dokumentu i przedstawienia jej
ułomności – tutaj czynimy to za darmo.

Brak możliwości
rozpatrzenia

Brak możliwości
rozpatrzenia

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i nie odnosi się do
zapisów Strategii, nie ma więc możliwości jej rozpatrzenia.

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i nie odnosi się
bezpośrednio do zapisów Strategii, nie ma więc możliwości jej
rozpatrzenia.
Strategia zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w
art. 10e ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, jest zatem
kompletna. Uwaga o niewiarygodności Strategii stanowi
natomiast subiektywną ocenę.
Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i nie odnosi się do
zapisów Strategii, nie ma więc możliwości jej rozpatrzenia.

Brak możliwości
rozpatrzenia

Jednocześnie należy podkreślić, że prezentowanie projektu
Strategii przez konsultantów z firmy doradczej, będących jej
autorami, jest powszechną praktyką spotykaną również w
innych miastach, w tym też większych (np. Warszawa). W
żaden sposób nie czyni to dyskusji nieprofesjonalną. Sam
dokument wypracowywany był ponadto przy aktywnym udziale
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Generowania dochodów
Zdolności pozyskania subwencji
Nowych inwestorów i inwestycji bezpośrednich
Wielkość nakładów
Ilość miejsc pracy
Dodatkowe przychody CIT, PIT

Strona

•
•
•
•
•
•

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

władz miasta, pracowników UM, przedstawicieli miejskich
spółek i jednostek oraz kluczowych interesariuszy
zewnętrznych.

32

GPW (Grupa
Puławskiego
Wsparcia)

Rozumiemy sposób wyłaniania władz miasta ale również rozumiemy prawa
mieszkańców, obywateli i obowiązek włączenia się w kształtowanie opinii –
która w tym względzie jasno zajmuje stanowisko do prezentowanych spraw i
faktów dotyczących miasta Puławy.

Brak możliwości
rozpatrzenia

Uwaga ma charakter ogólnego komentarza i nie odnosi się do
zapisów Strategii, nie ma więc możliwości jej rozpatrzenia.

Uwzględniono

Wartość bazową wskaźnika (2020) zwiększono do 300, zaś
wartość śródokresową (2025) do 600. Jednocześnie
skorygowano nazwę wskaźnika na „Liczba uczniów objętych
nowatorskimi projektami edukacyjnymi (os.)”.
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Agnieszka
Zamojska –
Kierownik
Wydziału
Edukacji, Sportu i
Spraw
Społecznych
Urzędu Miasta
Puławy

2.4. Usługi społeczne
na
miarę
potrzeb
mieszkańców
str. 44
2.4.1.
Wskaźnik
rezultatu:
liczba
uczniów
objętych
nowatorskimi
projektami narastająco
(os.)
Wartość bazowa (2020)
–0
Wartość śródokresowa
(2025) – 400

2.4.1.
Wskaźnik
rezultatu:
liczba
uczniów
objętych
nowatorskimi
projektami narastająco
(os.)
Wartość bazowa (2020)
– 300
Wartość śródokresowa
(2025) – 600

Omyłkowo
nie
wskazano
liczby
uczniów
objętych
nowatorskimi
projektami
edukacyjnymi w roku
2020. Ponadto zakłada
się wzrost wartości
wskaźnika rezultatu w
roku 2025 do 600
uczniów
objętych
nowatorskimi
projektami
edukacyjnymi.

Strona

Cel strategiczny 2.
Puławy
to
miasto
atrakcyjnego życia
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Rozdział 4. Nasze cele
– co zrobimy, aby wizja
stała
się
rzeczywistością?

Rozdział 4. Nasze cele
– co zrobimy, aby wizja
stała
się
rzeczywistością?
Cel strategiczny 2.
Puławy
to
miasto
atrakcyjnego życia
Cel operacyjny 2.3.
Miasto ekologiczne
34
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str. 42
Wskaźnik:
Udział
pojazdów
niskoi
zeroemisyjnych
(o
normach emisyjności
EURO 5 i wyższych) w
całym taborze MZK

Zmiana
nazwy
wskaźnika na: Udział
pojazdów
zeroemisyjnych
w
całym taborze MZK
Zmiana
wartości
śródokresowej na 4,88
oraz docelowej na 9,76

Wartość śródokresowa
(2025) – 4,8
Wartość
docelowa
(2030) – 23,8
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Rozdział 4. Nasze cele
– co zrobimy, aby wizja
stała
się
rzeczywistością?
Cel strategiczny 2.
Puławy
to
miasto
atrakcyjnego życia

Zmiana
wartości
bazowej wskaźnika na:
4145

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Tabor MZK już teraz w
większości
spełnia
normy emisyjności Euro
5 lub wyższe, nie
dysponuje
natomiast
pojazdami
zeroemisyjnymi.
Planowane do zakupu
w kolejnych latach
autobusy elektryczne
lub
wodorowe
(tj.
zeroemisyjne),
które
zastąpią
eksploatowane obecnie
pojazdy
spalinowe
wpłyną na zwiększenie
udziału
pojazdów
zeroemisyjnych
w
taborze
MZK,
co
odzwierciedlają
proponowane wartości
śródokresowa
i
docelowa omawianego
wskaźnika rezultatu.

Uwzględniono

-

Uwzględniono

Zmieniono nazwę wskaźnika na: „Liczba miejsc parkingowych
(szt.)”. Wartość bazowa określa liczbę miejsc parkingowych w
zarządzie ZDM według stanu na koniec 2020 roku (4145). Do
końca 2025 zaplanowano jej zwiększenie o 50, a do końca
2030 o kolejne 50 miejsc. Wartość śródokresowa (2025)
wyniesie 4195, zaś wartość docelowa (2030) 4245.

Wskazanie
aktualnej
liczby
miejsc
parkingowych,
będących w zarządzie
ZDM w Puławach.

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz
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Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Strona

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Cel operacyjny 2.8.
Miasto
przyjazne
pieszym, rowerzystom i
kierowcom
str. 50
Wskaźnik: Zwiększenie
liczby
miejsc
parkingowych
narastająco (szt.)

Rozdział 5.
wpłynie na
przestrzeń?

Jak to
miejską

5.1 Model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej

36
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5.1.3
Ustalenia
i
rekomendacje
w
zakresie kształtowania i
prowadzenia
polityki
przestrzennej
str. 75
Obecne
brzmienie
zapisu:
Nowym
obszarem
wyznaczonym
pod
budownictwo
mieszkaniowe będzie

Zmiana na: Nowym
obszarem
wyznaczonym
pod
budownictwo
mieszkaniowe będzie
teren zlokalizowany w
południowej
części
miasta, w rejonie ulic
Ceglanej i Sosnowej.
Przewiduje się również
rozwój
budownictwa
jednorodzinnego
po
wschodniej stronie ulicy
Włostowickiej.

Doprecyzowanie
zapisów

Uwzględniono

-
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bazowa

Strona

Wartość
(2020): -

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

teren w południowej
części
miasta,
w
widłach ulic Ceglanej
oraz
Sosnowej.
Przewiduje się ponadto
dalszy
rozwój
budownictwa
jednorodzinnego
wzdłuż
ulicy
Włostowickiej,
w
południowej części jej
przebiegu.

5.1 Model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej

37

Wydział Rozwoju
Urzędu Miasta
Puławy

5.1.3
Ustalenia
i
rekomendacje
w
zakresie kształtowania i
prowadzenia
polityki
przestrzennej
str. 75-76
Obecne
brzmienie
zapisu: Przewiduje się,
że z uwagi na plany
zapisane w Strategii
wymagane
będą
zmiany w układzie
komunikacyjnym

Zmiana na: Realizacja
planów zapisanych w
Strategii
będzie
wymagała
również
zmian
układu
komunikacyjnego
miasta
przy
ul.
Lubelskiej (za linią
torów
kolejowych).
Przekształcenie
fragmentu
ulicy
Piłsudskiego na ciąg
pieszy (zamknięcie dla
ruchu
samochodowego)
wymusi
natomiast
zmianę
organizacji
ruchu w śródmieściu.

Doprecyzowanie
zapisów

Uwzględniono

-

26

Jak to
miejską

Strona

Rozdział 5.
wpłynie na
przestrzeń?

By
uzbroić
tereny
mieszkaniowe między
Ceglaną i Sosnową,
konieczne
jest
przedłużenie
istniejących w tym
rejonie ulic. Modyfikacji
układu
komunikacyjnego
wymaga również teren
wokół osiedla Wólka
Profecka. Zamknięcie
ruchu samochodowego
na ulicy Piłsudskiego
wymusi
ponadto
zmianę wykorzystania
ul. Centralnej.
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Rozdział 5.
wpłynie na
przestrzeń?

Jak to
miejską

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Rozbudowa
układu
komunikacyjnego
konieczna będzie:
1. na południu, na
terenach
zabudowy
mieszkaniowej
w
rejonie ulic Sosnowej i
Ceglanej
oraz
Włostowic
Południowych,
2.
na
terenach
usługowoprodukcyjnych wzdłuż
ul. Dęblińskiej,
3. przy ul. Lubelskiej, na
wschód
od
linii
kolejowej, na terenach
inwestycyjnych, m.in.
poprzez wybudowanie
nowego
połączenia
ulicy Składowej z aleją
Żyrzyńską (wzdłuż linii
kolejowej).

Zmiana
na:
By
zwiększyć możliwości
wykorzystania
publicznego transportu
zbiorowego, planowane
są zmiany polegające

Doprecyzowanie
zapisów.

Uwzględniono

-

27

miasta.
By
skomunikować tereny
inwestycyjne przy ul.
Lubelskiej i Składowej,
potrzebne
jest
wybudowanie
połączenia tej ostatniej
z Aleją Żyrzyńską na
północy.

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Strona

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

5.1.3
Ustalenia
i
rekomendacje
w
zakresie kształtowania i
prowadzenia
polityki
przestrzennej
str. 76
Obecne
brzmienie
zapisu: By zwiększyć
możliwości
wykorzystania
publicznego transportu
zbiorowego, planowane
są zmiany polegające
na utworzeniu dworca
intermodalnego
w
rejonie
obecnego
dworca
kolejowego
oraz
punktu
przesiadkowego przy
ul. Lubelskiej (dawny
dworzec PKS). Sieć
ścieżek
rowerowych
będzie uzupełniana, by
umożliwić
wygodne
poruszanie
się
po
mieście przy użyciu
nieemisyjnych środków
transportu.

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

na utworzeniu dworca
intermodalnego
w
rejonie
obecnego
dworca
kolejowego
oraz
punktu
przesiadkowego przy
ul. Wojska Polskiego
(dawny dworzec PKS).
Podejmowane
będą
ponadto
przedsięwzięcia
służące
dalszemu
rozwojowi sieci dróg
rowerowych wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w celu
zapewnienia
dogodnych, sprawnych
i
bezpiecznych
przejazdów pomiędzy
wybranymi
punktami
miasta oraz połączenia
z pozamiejskimi trasami
turystycznymi.
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5.1 Model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Strona

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony
Rozdział 5.
wpłynie na
przestrzeń?

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

Jak to
miejską

5.1 Model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej

str. 76
Obecne
brzmienie
zapisu: Zastosowanie
rozwiązań zapisanych
w Strategii prowadziło
będzie do konieczności
aktualizacji
zapisów
dokumentów
planistycznych miasta.
Rozdział 5.
wpłynie na
przestrzeń?
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Jak to
miejską

5.1 Model struktury
funkcjonalnoprzestrzennej
5.1.3
Ustalenia
i
rekomendacje
w
zakresie kształtowania i

Doprecyzowanie
zapisów

Uwzględniono

-

Doprecyzowanie
zapisów

Uwzględniono

-

Zmiana na: Potrzebne
zmiany
dotyczą
następujących części
miasta:
- planowanego obszaru
zabudowy
mieszkaniowej
w
rejonie ulic Ceglanej i
Sosnowej (brak planu);
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Zmiana
na:
Zastosowanie
rozwiązań zapisanych
w
Strategii
będzie
skutkowało aktualizacją
zapisów
w
dokumentach
planistycznych miasta.

Strona
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5.1.3
Ustalenia
i
rekomendacje
w
zakresie kształtowania i
prowadzenia
polityki
przestrzennej

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony
prowadzenia
przestrzennej

polityki

str. 76

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Aktualizacja
planów
inwestycyjnych Spółki.

Uwzględniono

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

- terenów usługowoprodukcyjnych wzdłuż
ulicy Dęblińskiej w
kierunku wschodnim;

Obecne
brzmienie
zapisu:
Potrzebne
zmiany
dotyczą
następujących części
miasta:
- planowanego obszaru
zabudowy
mieszkaniowej
w
widłach ulic Ceglanej i
Sosnowej (brak planu);
- strefy aktywności
gospodarczej w rejonie
osiedla Wólka Profecka
(konieczna
zmiana
planu);

Pozycja
nr
Modernizacja

22
sieci

-
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Pozycja
nr
21
Kontynuacja
rozbudowy sieci wod.kan. w mieście Puławy

Zmiana
okresu
realizacji w pozycjach
21-23 na lata 20222030 oraz w pozycji 24
na rok 2022.

Strona
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MPWiK
„Wodociągi
Puławskie” Sp. z
o.o. w Puławach

Załącznik
3.
Szczegółowe
ramy
finansowe
Strategii
wraz
z
katalogiem
projektów kluczowych

wod.-kan.
Puławy

w

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie
uwagi
(uwzględniono/
nie
uwzględniono)

Uzasadnienie
Dodatkowy komentarz

mieście

Pozycja
nr
23
Modernizacja
oczyszczalni ścieków
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Pozycja
nr
24
Dwustronne zasilanie
północnej części miasta
w wodę

Strona

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę/opinię

Przedmiot uwagi/
Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane są
uwagi wraz
z podaniem numeru
rozdziału i numeru
strony

Jakie będą dalsze kroki?

Strona

32

Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie projektu dokumentu o wnioski wynikające z konsultacji
społecznych. Zostanie on również poddany korekcie i redakcji. Następnie dokument
przedłożymy Radzie Miasta Puławy do uchwalenia. Strategia zostanie przyjęta uchwałą Rady
Miasta Puławy i udostępniona publicznie.
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