
UCHWAŁA NR XLV/436/17
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 16b i 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst. 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-
2025, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Puławach.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Wstęp 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 jest 

kolejnym już wieloletnim dokumentem planistycznym, stanowiącym komplementarne uzupełnienie 

„Strategii Rozwoju Miasta Puławy do 2020 z perspektywą do 2030 roku” przyjętej uchwałą nr IV/33/15 

Rady Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Wspomniana wyżej strategia rozwoju jest kontynuacją „Strategii Rozwoju Miasta Puławy na 

lata 2007-2015” przyjętej uchwałą nr IX/81/07 Rady Miasta Puławy z dnia 31 maja 2007 r. 

Obowiązująca do 2015 roku Strategia Rozwoju Miasta Puławy wytyczała trzy cele obejmujące: 

1) „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta”, 

2) „Rozwój i dywersyfikację lokalnej gospodarki”, 

3) „Poprawę jakości życia mieszkańców”. 

W treści Strategii Rozwoju Miasta Puławy - zgodnie z przyjętą metodologią - skupiono się 

głównie na tematyce rozwoju miasta, nie podejmując szczegółowo tematyki rozwiązywania 

problemów społecznych. Dla zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcia zaplanowanych celów 

strategicznych niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym i społecznym 

miasta, dlatego też identyfikowaniu problemów społecznych, ich wpływom na rozwój gospodarczy 

oraz procesom rozwiązywania problemów społecznych poświęcono niniejszy dokument. 

W treści obowiązującej od 2016 roku „Strategii Rozwoju Miasta Puławy do 2020  

z perspektywą do 2030 roku” podkreślono, że wcześniej zdefiniowane „cele obejmując swym 

zasięgiem szeroki obszar zagadnień związanych z rozwojem miasta, zasadniczo nie straciły na swej 

aktualności. Wyjątek stanowi jedynie ostatni z nich. Ponieważ jakość życia na terenie Puław ocenić 

należy wysoko, cel ten został przeformułowany i obecnie brzmi „Utrzymanie wysokiej jakości życia 

na terenie Puław”1. 

Niniejsza strategia stanowić będzie uzupełnienie Strategii Rozwoju Miasta Puławy  

o problemy i kwestie społeczne ograniczające lub uniemożliwiające utrzymanie wysokiej jakości życia 

mieszkańców miasta Puławy. Tym samym Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wpisuje 

się w cele rozwoju miasta i sprawia, że zrównoważony rozwój będzie możliwy przy ograniczeniu 

występowania problemów społecznych lub całkowitej ich eliminacji. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych jest dokumentem niezbędnym do analizy obszarów występowania problemów 

społecznych, ustalenia poziomu ich natężenia, określenia ich skutków, wskazania czy i na ile problemy 

społeczne stanowią zagrożenie dla rozwoju miasta Puławy oraz zaplanowania sposobu ich rozwiązania 

bądź zminimalizowana ich skutków.  

Niniejsza strategia jest dokumentem stanowiącym kontynuację wielu działań 

zapoczątkowanych w okresie 2005-2016, zaplanowanych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  przyjętej uchwałą nr XXXIV/366/13 Rady Miasta Puławy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie 

aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005-2014                          

i przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2013-2016. 

W nawiązaniu do Raportu Ewaluacyjnego odnoszącego się do wdrożonych wcześniej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy należy podkreślić, że strategia wdrażana                    

w poprzednim okresie stała się narzędziem wspomagającym proces tworzenia kompleksowego                          

i spójnego systemu wspierania mieszkańców miasta Puławy w pokonywaniu różnorodnych trudności               

i rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem zasobów i środków własnych, zasobów i środków 

samorządu terytorialnego oraz źródeł finansowania zewnętrznego, co przyniosło widoczną zmianę                   

w poprawie sytuacji wspólnoty lokalnej.  

Utrwalenie zmiany społecznej wymaga dalszej aktywności, nakierowanej na budowanie 

zintegrowanego systemu wsparcia społecznego, umożliwiającego włączenie społeczne osób i rodzin 

zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych oraz zapobieganie pojawianiu się nowych zagrożeń dla 

funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej. 

                                                           
1 Patrz: Strategia Rozwoju Miasta Puławy do 2020 z perspektywą do 2030 roku przyjęta uchwałą nr IV/33/15 Rady Miasta 
Puławy z dnia 29 stycznia 2015 r., s. 6 
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Działania samorządu na rzecz społeczności lokalnej zaplanowane w ramach wdrażania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 będą więc kontynuacją 

przyjętych kierunków lokalnej polityki społecznej w powiązaniu z polityką społeczną i gospodarczą 

województwa i kraju. Priorytetem działań strategicznych będzie utrzymanie poziomu rozwoju 

gospodarczego oraz rozwiązywanie problemów społecznych w takim zakresie, jaki udało się osiągnąć 

dzięki realizacji celów strategicznych w latach 2005-2016. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 odnosi się 

do problematyki przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego, wskazując jednocześnie 

nowe podejście do problemów społecznych oparte na działaniach profilaktycznych, które zapobiegają 

występowaniu niekorzystnych zjawisk społecznych i w większym stopniu niż działania interwencyjne 

sprzyjają poprawie jakości życia mieszkańców. 

Realizacja strategii obejmuje dziewięcioletni horyzont czasowy rozpoczynający się  

w 2017 roku, trwający do końca 2025 roku. Wskazanie takiego okresu jest uzasadnione ze względu na 

zachodzące zmiany społeczne, sytuację demograficzną, a także ze względu na utrzymanie spójności 

ze Strategią Rozwoju Miasta Puławy. Jest to optymalny okres, na jaki można zaplanować realizację 

celów strategicznych oraz wprowadzić trwałe i zauważalne zmiany w życiu mieszkańców miasta. 

Podstawę prawną do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Puławy na lata 2017-2025 stanowi zapis zawarty w art.17 ust.1. pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)2. 

 

 

2. Metodologia opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Puławy na lata 2017-2025 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 jest 

dokumentem, który obejmuje wiele obszarów, kwestii i problemów nie ujętych w Strategii Rozwoju 

Miasta. Uzasadnieniem dla jej opracowania i wdrożenia jest konieczność zaplanowania zmian 

społecznych, które umożliwiłyby rozwój i zapewniły jak najlepszą jakość życia mieszkańcom. W treści 

dokumentu szczególne miejsce zajmują obszary i działania umożliwiające osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 Zarys metodologii opracowania strategii został określony w art.16b ustawy z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z treścią powołanego przepisu strategia zawiera: 

„1)  diagnozę sytuacji społecznej;  

2)  prognozę zmian w zakresie objętym strategią;  

3)  określenie:  

a) celów strategicznych projektowanych zmian,  

b) kierunków niezbędnych działań,  

c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,  

d) wskaźników realizacji działań”3. 

Ponadto dokument strategii zawiera wskaźniki realizacji celów, wskazuje sposób ich 

monitorowania, określa zasady ewaluacji uzyskanych rezultatów, wskazuje sposób aktualizacji treści 

zawartych w opracowaniu oraz promocji działań podejmowanych na poziomie lokalnym. 

Diagnoza sytuacji społecznej i ekonomicznej miasta Puławy jest dużym uszczegółowieniem 

diagnozy zawartej w Strategii Rozwoju Miasta Puławy. Dla potrzeb opracowania niniejszej strategii 

diagnoza została przeprowadzona z zastosowaniem kilku metod. Wiodącą była metoda analizy danych 

statystycznych obrazujących poziom życia mieszkańców i rozwój miasta Puławy, dostępnych w Banku 

                                                           
2  Zgodnie z treścią powołanego przepisu, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie                              
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka. 
3 Ustawa z dnia 12 marca 2005 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).  
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Danych Lokalnych GUS. Do analizy danych wybrano sześcioletni horyzont czasowy od 2011 do 2016 

roku, z założeniem, iż pokaże on istotne zmiany w obszarze problemów społecznych. 

Istotne źródło informacji o problemach stanowiła analiza dokumentów statystycznych 

udostępnionych przez lokalne instytucje, realizujące zadania w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych. Bardzo ważnym uzupełnieniem materiałów statystycznych były informacje uzyskane 

metodą zogniskowanego wywiadu grupowego uzupełnionego warsztatami identyfikowania problemów 

społecznych z udziałem przedstawicieli lokalnych instytucji, powołanych do rozwiązywania 

problemów społecznych i realizacji zadań samorządu na rzecz wspólnoty lokalnej.  

Do uszczegółowienia diagnozy wykorzystano także „Analizę zasobów pomocy społecznej Miasta 

Puławy”, która jest sporządzana corocznie zgodnie z treścią art.16a przywoływanej już ustawy                           

o pomocy społecznej, pokazując możliwości i zasoby miasta niezbędne do rozwiązywania problemów 

społecznych. W opracowaniu diagnozy wykorzystano także opinie przedstawicieli społeczności 

lokalnej uzyskane w trakcie konsultacji społecznych. 

Do identyfikowania problemów społecznych na obszarze miasta Puławy zastosowano między 

innymi wskaźnik kwalifikacji4 do świadczeń pomocy społecznej zakładając, że osoby i rodziny, które 

skorzystały z pomocy i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej doświadczają rozmaitych 

trudności definiowanych w kategoriach problemu społecznego (np. ubóstwo, bezrobocie, przemoc 

itp.), stanowią więc obiektywnie wybraną próbę reprezentatywną spośród wszystkich mieszkańców 

miasta, potwierdzającą występowanie określonego problemu społecznego.  

Proces identyfikacji problemów uwzględniał też opinie przedstawicieli środowiska lokalnego, 

lokalnych liderów, osób znaczących i specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

społecznych wyrażonych podczas zogniskowanego wywiadu grupowego.  

Prognoza zmian społecznych oparta została na szczegółowej analizie sytuacji społecznej 

mieszkańców miasta Puławy oraz badaniu obszarów problemowych. Analizie poddano też możliwości 

rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury i potencjału 

społecznego, jakim dysponuje miasto. 

W dokumencie strategii określono cel główny, cele szczegółowe i działania zmierzające do 

rozwiązania lub zminimalizowania skutków problemów społecznych, zidentyfikowanych na terenie 

miasta. Cele strategiczne wyznaczono zgodnie z koncepcją SMART5, która zwiększa szansę na ich 

osiągnięcie. Zgodnie z tą koncepcją sformułowane cele są: 

 szczegółowe – zawierają konkretny a jednocześnie prosty, jednoznaczny przekaz,  

a ich zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu i pozostawiać miejsca na luźną 

interpretację,  

 mierzalne, tj. sformułowane tak, że można liczbowo wyrazić stopień ich realizacji lub 

przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” tej realizacji, 

 adekwatne do możliwości wykonawców, a jednocześnie atrakcyjne dla społeczności pod 

względem rezultatów,  

 realne, tj. możliwe do osiągnięcia, 

 terminowe – ich osiągnięcie wyznaczone jest konkretnym przedziałem czasowym. 

Do oszacowania wskaźników realizacji celu wykorzystano regułę CREAM 6 , co oznacza, że 
wskaźniki określone dla danego celu i zadań niezbędnych do jego osiągnięcia są:  

 precyzyjne – jasno zdefiniowane i bezsporne (C‐clear),  

 odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny (R‐relevant),  

 mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów (E‐economic),  

                                                           
4 Jako wskaźnik kwalifikacji uznano liczbę osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy po spełnieniu kryterium określonego 
w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 
5 SMART (z ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined) – koncepcja formułowania celów w dziedzinie 
planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie 
sformułowany cel. 
6  CREAM (z ang. C‐clear, R‐relevant, E‐economic, A‐adequate, M‐monitorable) – reguła stosowana w ramach wdrażania 
projektów, programów i przedsięwzięć mających na celu uzyskanie realnej zmiany społecznej z wykorzystaniem jak 
najmniejszych nakładów dla jak najlepszych rezultatów. 
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 adekwatne – dostarczające wystarczającej informacji na temat realizacji strategii  

i postępu w procesie jej wdrażania (A‐adequate),  

 mierzalne – łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji (M‐monitorable). 

Kierunki zmian zostały zaplanowane z uwzględnieniem podstawowych zasad polityki społecznej, 
w tym zasady pomocniczości 7 , zasady szerokiego zasięgu skutków 8  oraz zasady partycypacji 
społecznej9. Najwięcej uwagi poświęcono działaniom profilaktycznym i zaradczym, aby zapobiegać 
występowaniu sytuacji problemowych w funkcjonowaniu społeczeństwa. 

System wdrażania działań strategicznych oparto na programach o charakterze obligatoryjnym    

i fakultatywnym, odnoszących się do rozwiązywania poszczególnych problemów zdiagnozowanych na 

obszarze miasta. W procesie wdrażania strategii przewidziano także zastosowanie różnorodnych 

projektów, w tym projektów socjalnych oraz innych narzędzi wsparcia i aktywizacji adresowanych do 

różnych beneficjentów (odbiorców działań). Proponowany system wdrażania strategii może być 

modyfikowany zgodnie z określonymi w strategii zasadami, jeśli wystąpią uzasadnione potrzeby,                       

a samorząd miasta Puławy podejmie stosowne uchwały. 

W procesie monitorowania i oceny postępów w realizacji strategii uwzględniono obowiązek 

prowadzenia statystyki publicznej oraz informowanie przedstawicieli samorządu i społeczności 

lokalnej o efektach i rezultatach uzyskiwanych w trakcie wdrażania strategii w formie sprawozdań             

z programów, o których mowa w rozdziale 6, składanych Radzie Miasta oraz publikowanych w formach 

zwyczajowo przyjętych przez samorząd.  

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017‐2025 

podlega uchwaleniu w trybie określonym przepisami o samorządzie gminy, po uprzednim 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z przyjętymi w mieście Puławy procedurami.  

Treść strategii uwzględnia kontekst europejskiej polityki społecznej, a także politykę państwa, 

w tym cele zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2020 przyjętej przez Radę Ministrów w dniu                     

29 listopada 2006 r. Założenia i cele strategii wpisują się w cel nr 4 Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 przyjętej uchwałą nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, obejmujący funkcjonalną, przestrzenną, społeczną                              

i kulturową integrację regionu, są też spójne z założeniami i celami Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przyjętej uchwałą nr XXXVIII/612/2013 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Zasada pomocniczości (inaczej zasada subsydiarności) - jedna z najważniejszych zasad polityki społecznej, która sprowadza 
się do poglądu, że obowiązkiem społeczności jest wspomaganie jej części składowych w naturalnym rozwoju. Istotnym 
założeniem jest zakres tej pomocy: społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie 
poradzić sobie same, lecz jedynie tam, gdzie pomoc jest niezbędna. 
8 Zasada szerokiego zasięgu skutków jako jedna z wielu identyfikowanych w obszarze  polityki społecznej zasad nakazuje 
podejmowanie działań, których pozytywne rezultaty (skutki) będą odczuwalne przez jak największą liczbę odbiorców usług 
społecznych, bliska zasadzie powszechności.  
9 Partycypacja (z łaciny particeps - biorący udział, z ang. participation – uczestniczenie) – uczestnictwo, udział jednostek                  
w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji. 
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3. Diagnoza sytuacji społecznej i ekonomicznej miasta Puławy 

 

3.1. Położenie geograficzne  

 

Miasto Puławy - położone nad rzeką Wisłą, w zachodniej części województwa lubelskiego,                 

w pobliżu granicy z województwem mazowieckim - zajmuje powierzchnię 50,49 km². Poniżej 

znajduje się mapa województwa lubelskiego z zaznaczoną lokalizacją miasta Puławy. 

 

       
 

Źródło: http://www.lublin112.pl 
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Mapa miasta Puławy na tle sąsiadujących miejscowości 

 

 
 

Źródło: http//polska. mapy administracyjne.pl 

 

Miasto Puławy zajmuje centralną pozycję w powiecie puławskim, sąsiadując od zachodu                    

i północy z gminą wiejską Puławy, od wschodu z gminą Końskowola, od południa z gminami Kazimierz 

Dolny i Janowiec.   

 

Mapa Powiatu Puławskiego 

 
 

 
Źródło: http//polska. mapy administracyjne.pl 

 

Przez miasto przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, droga krajowa łącząca Dorohusk                         

i Głogów - miejscowości przy wschodniej i zachodniej granicy kraju, drogi wojewódzkie łączące 

okoliczne miasta, Lublin, Radom, Opole Lubelskie, Annopol oraz Warszawę. Przez miasto biegną linie 

kolejowe: Lublin-Dęblin-Warszawa z możliwością połączenia z południową i zachodnią częścią Polski. 
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Puławy stanowią najważniejszy ośrodek przemysłowy województwa i jeden z ważniejszych                  

w kraju za sprawą usytuowanych w granicach administracyjnych miasta zakładów Grupy Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. Miasto często bywa wiązane z pobliskimi Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem, 

wspólnie określanymi mianem trójkąta turystycznego.  

Puławy to liczący się w kraju i za granicą ośrodek naukowy z wieloletnimi tradycjami. 

Funkcjonujące na terenie miasta instytuty odgrywają ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym 

miasta. W mieście placówki naukowo-badawcze prowadzą m.in.: 

- Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB, którego podstawowym zadaniem jest prowadzenie 

badań naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki 

i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych oraz higieny i toksykologii żywności 

pochodzenia zwierzęcego. 

- Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, w ramach którego w Puławach funkcjonuje Ośrodek 

Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych. Dzięki nowatorskim badaniom w dziedzinie 

toksykologii, radiobiologii, mikrobiologii i higieny środków spożywczych ośrodek wniósł znaczny wkład 

w postęp nauk medycznych, biologicznych i weterynaryjnych. Obecnie priorytetowe badania 

i diagnostyka skupiają się na wykrywaniu i neutralizacji patogenów i toksyn, które mogą być użyte 

jako broń biologiczna. 

- Instytut Nawozów Sztucznych, który prowadzi swoją działalność przy wykorzystaniu 

specjalistycznej, wysoko wykwalifikowanej kadry, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę 

badawczą, przy zachowaniu sprawdzonych, wysokich standardów co do metod i procedur badawczych, 

w ścisłej współpracy z przemysłem. Atutem INS jest umiejętność prowadzenia badań bezpośrednio na 

instalacjach przemysłowych. Instytut współpracuje ze wszystkimi zakładami nawozowymi w Polsce 

oraz z wieloma zagranicznymi. 

- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, który jest jednostką badawczo-rozwojową 

podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi on prace obejmujące uprawę roślin, 

nawożenie, badanie żyzności gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. IUNG oferuje 

praktyce rolniczej oparte na wynikach badań zalecenia agrotechniczne i technologie produkcji zbóż, 

roślin pastewnych oraz tytoniu i chmielu.  

- Instytut Ogrodnictwa. Oddział Pszczelnictwa zajmujący się badaniami z dziedziny hodowli 

pszczół, poznawania ich biologii, doskonalenia metod obsługi pasiek oraz określania składu                                    

i właściwości wszystkich produktów wytwarzanych przez pszczoły. Innym kierunkiem działalności jest 

poznanie znaczenia pszczół i innych owadów jako zapylaczy roślin uprawnych oraz ich wychów. 

Powierzchnia (50,49 km² - wg danych GUS na 30.06.2016 r.), jaką zajmuje miasto Puławy czyni 

je drugim po Lublinie (147,47 km²) co do wielkości miastem w województwie lubelskim. Teren miasta 

jest dość rozległy, ma ciekawe ukształtowanie przestrzenne wzdłuż prawego brzegu  Wisły, wiele 

obiektów parkowych i rekreacyjnych oraz dogodne połączenie z miejscami turystyki i rekreacji jakie 

oferują pobliskie miejscowości Janowiec, Kazimierz Dolny oraz Nałęczów. 

Położenie geograficzne Puław nie pozostaje bez wpływu na pojawianie się problemów 

społecznych. Lokalizacja miasta wzdłuż terenów zalewowych Wisły sprzyja atrakcyjności 

turystycznej, ale może też stanowić potencjalne zagrożenie dla mieszkańców w przypadku 

podwyższonego poziomu wód w okresie wczesno-wiosennym lub wzmożonych opadów 

atmosferycznych. Lokalizacja miasta w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych z jednej strony 

jest czynnikiem rozwoju, bowiem umożliwia mieszkańcom przemieszczanie się, dogodne warunki 

dotarcia do pracy w innych miejscowościach, dostęp do instytucji, dóbr kultury itp., ale z drugiej 

strony może sprzyjać pojawianiu się osób nie będących mieszkańcami miasta, np. bezdomnych, na co 

zwracają uwagę badacze tego zjawiska. Usytuowanie na terenie miasta dużych zakładów chemicznych 

z jednej strony daje mieszkańcom szansę zatrudnienia i zarobkowania, z drugiej zaś może sprzyjać 

pojawianiu się problemów zdrowotnych spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Zagrożenia 

te nie muszą nigdy wystąpić na terenie miasta Puławy, ale usytuowanie może mieć znaczący wpływ 

na funkcjonowanie mieszkańców, co powoduje, że należy analizować je w kategoriach pewnego 

ryzyka dla występowania problemów społecznych. 
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3.2. Historia miasta i jej wpływ na występowanie problemów społecznych 

 

Miasto Puławy ma długą i ciekawą historię. Wiele opracowań poświęcono etymologii nazwy 

miasta – badacze językoznawcy podają, że nazwa Puław pochodzi od nazwy „Pollawy” i notowana 

była po raz pierwszy w 1489. Na temat pochodzenia nazwy Puławy pojawiło się wiele hipotez, a nawet 

legend. Jak podają źródła historyczne obecna nazwa, czyli Puławy pojawia się w 1603 roku10. Od 

połowy XVII wieku Puławy znajdowały się w posiadaniu rodu Lubomirskich, potem rodu Czartoryskich, 

co sprzyjało rozwojowi miejscowości i budowaniu prestiżu jej mieszkańców. Lata świetności Puław 

trwały aż do powstania listopadowego. Jak podają źródła historyczne „po upadku powstania 

Czartoryscy zostali zmuszeni do emigracji, a majątek uległ konfiskacie. Puławy stały się spokojną, 

prowincjonalną miejscowością. W roku 1842 dla zatarcia śladów polskości, władze rosyjskie 

przemianowały Puławy na Nową Aleksandrię. Zapoczątkowany został rozwój placówek naukowo                            

-oświatowych. Kolejno tworzono: w 1844 r. Instytut Wychowania Panien; w 1862 r. Instytut 

Politechniczny i Rolniczo-Leśny, zamknięty po upadku Powstania styczniowego; w 1869 r. Instytut 

Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa”11. 

W 1906 roku miejscowość uzyskała prawa miejskie. Rok później do miasta włączono pobliskie 

wsie: Mokradki oraz Puławską Wieś. W czasie I wojny światowej Puławy doznały znacznych zniszczeń. 

W okresie międzywojennym zaczął rozwijać się przemysł, w kolejnych latach powiększono 

powierzchnię miasta przyłączając do niego miejscowości: Włostowice, Rudę Las, Rudę Czechowską 

oraz Wólkę Profecką. Rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej, w której zginęła jedna 

trzecia mieszkańców.  

Powojenną historię miasta zdominowała decyzja o budowie Zakładów Azotowych, podjęta 

przez polskie władze w 1960 r. Po tej dacie nastąpił znaczny wzrost liczby ludności, zmienił się także 

charakter miejscowości. Z małego miasteczka Puławy stały się miastem przemysłowym. Do nowo 

powstających zakładów przybywali pracownicy z wielu regionów kraju, co miało istotny wpływ na 

kształtowanie się stosunków społecznych. Zróżnicowane podejście do norm i wartości prezentowane 

przez nowych mieszkańców, większa anonimowość, pewne rozluźnienie relacji społecznych oraz 

spadek poziomu kontroli społecznej spowodowało, że już w tamtym okresie odnotowywano przypadki 

częstych obecnie dysfunkcji społecznych takich jak uzależnienia, napady, rozboje itp. 

Bogata historia miasta wywarła też pozytywny wpływ na obecne funkcjonowanie społeczności 

lokalnej miasta. Ludność w dużym stopniu utożsamia się z miejscem urodzenia i zamieszkiwania, 

wśród mieszkańców daje się zauważyć szacunek do dorobku przodków oraz chęć zachowania tych 

wartości dla kolejnych pokoleń, czego przejawem jest choćby pielęgnowanie tego dorobku, 

nawiązywanie do tradycji oraz zwyczajów i obyczajów w promowaniu miasta.  

 

 

3.3. Sytuacja demograficzna  

 

Miasto Puławy jest jednym z ośmiu miast województwa lubelskiego o liczbie mieszkańców 

przekraczającej 30 tysięcy. Miasto zajmuje piątą pozycję po Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej 

Podlaskiej. 

 

Tabela 1. Miasta województwa lubelskiego o liczbie powyżej 30 tys. mieszkańców. Stan na dzień 

31.12.2016 r. 

Lp. Miasto Liczba ludności 

1. Lublin 348450 (34,8% ludności miast i 16,2% ogółu ludności woj.) 

2. Chełm 67324 

3. Zamość 66234 

4. Biała Podlaska 57984 

                                                           
10 Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu: Puławy. [dostęp 2017-06-27]. 
11 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. 
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5. Puławy 48408 

6. Świdnik 39851 

7. Kraśnik 35262 

8. Łuków 30373 

Źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_demografia.pdf 

 

Dane statystyczne pokazują, że liczba mieszkańców miasta Puławy maleje podobnie jak                          

w całym województwie oraz innych miastach Lubelszczyzny. Poniżej zamieszczono dane obrazujące 

tendencję spadkową liczby ludności w latach 2000-2010 na obszarze Lubelszczyzny. 

 

Wykres 1. Ludność województwa lubelskiego wg biologicznych grup wiekowych w latach 2000-2010 

 
Źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_demografia.pdf 

 

Wyraźny spadek liczby ludności widoczny jest też na obszarze miasta Puławy.  

Od 2010 roku do 2016 roku miastu ubyło 1646 mieszkańców. 

 

Wykres 2. Liczba ludności miasta Puławy ogółem, wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2010-

2016 - stan na dzień 31.12.2016 r. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Wśród mieszkańców obserwuje się przewagę płci żeńskiej. Zjawisko to widoczne jest w całym 

analizowanym okresie od 2010 roku i utrzymuje się na podobnym poziomie. Współczynnik feminizacji 

w latach 2015 i 2016 wzrósł ze 113 do 114 osób. 

 

Wykres 3. Liczba ludności miasta Puławy z podziałem na płeć wg faktycznego miejsca zamieszkania             

w latach 2010-2016 - stan na dzień 31.12.2016 r. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Szczegółowy obraz rozkładu liczebności płci w całej populacji mieszkańców Puław prezentuje 

wykres określony mianem piramidy wieku. Dla zobrazowania zmian zamieszczono wykresy obrazujące 

stan liczebności mieszkańców w 2010 oraz w 2016 roku. 

 

Wykres 4. Ludność miasta Puławy wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz na dzień 31.12.2016 r.   
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Rozkład liczebności mieszkańców miasta Puławy w poszczególnych rocznikach wiekowych 

analizowanych według płci pokazuje, że mimo ogólnej przewagi liczebności płci żeńskiej w całej 

populacji nie wszystkie przedziały wiekowe są tego wyrazem. Dominacja płci żeńskiej widoczna jest 

w grupach wiekowych od 35 roku życia wzwyż, a najbardziej widoczna w grupach wchodzących                        

w wiek senioralny tj. wiek 60 lat i więcej, co świadczy o dłuższym w porównaniu z mężczyznami 

okresie życia mieszkanek miasta. Zjawisko większej liczebności mężczyzn obserwuje się w grupach 

wiekowych poniżej 34 roku życia.  

Malejąca liczba ludności to między innymi skutek zmniejszającej się liczby urodzeń, co ilustruje 

poniższy wykres. 

 

Wykres 5. Urodzenia żywe mieszkańców Puław w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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W okresie sześciu badanych lat najniższy wskaźnik urodzeń zanotowano w 2013 roku. Od 2014 

roku obserwuje się niewielką tendencję wzrostową, która może utrzymać się w kolejnych latach, 

bowiem roczniki mieszkanek będących w wieku rozrodczym są dość liczne, co pokazuje piramida 

wieku (wykres 4 obrazujący 2016 rok), a to stanowi potencjalny walor sytuacji demograficznej miasta 

Puławy. 

Liczebność populacji mieszkańców Puław zależna jest nie tylko od liczby urodzeń,  

ale też liczby zgonów oraz migracji. Ilustrację tych zjawisk prezentują wykresy zamieszczone  

w dalszej części rozdziału. 

 

 Wykres 6. Zgony mieszkańców miasta Puławy w latach 2010-2016 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Pokazany wyżej wykres zgonów obejmuje wszystkie kategorie wiekowe mieszkańców                         

i wskazuje tendencję wzrostową z najwyższą wartością w 2016 roku. W latach 2010-2014 odnotowano 

też 14 zgonów niemowląt – najwięcej, bo aż 5, w 2011 roku. Od 2015 roku nie notowano zgonów                      

w tej kategorii wiekowej. Prezentowane wartości pokazują raczej wyrównany poziom zgonów wśród 

mężczyzn i pewne wahania z tendencją wzrostową wśród kobiet. Zgony i urodzenia to ważny wskaźnik 

kształtujący wartości przyrostu naturalnego wśród mieszkańców Puław. Od kilku lat przyrost naturalny 

jest ujemny, co można zaobserwować na poniższym wykresie. 

 

Wykres 7. Przyrost naturalny mieszkańców miasta Puławy w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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 Wartości przyrostu naturalnego od kilku lat są ujemne zarówno w ogólnej liczbie, jak też                       

z podziałem na płeć. Tu większe wartości ujemne widoczne są w grupie mężczyzn. 

 

Wykres 8. Przyrost naturalny w grupie kobiet i mężczyzn miasta Puławy w latach 2010-2016  

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Na liczebność populacji mieszkańców Puław istotny wpływ mają też procesy migracyjne. Dane 

statystyczne pokazują, że to zjawisko występuje na terenie miasta i chociaż nie są to duże wartości 

liczbowe, to jednak rzutują na ogólną liczbę mieszkańców. 

Poniżej zamieszczone zostały wykresy obrazujące liczbę mieszkańców, którzy zameldowali się 

w Puławach oraz liczbę mieszkańców, którzy zmienili miejsce zamieszkania wymeldowując się                             

z terenu miasta.  

 

Wykres 9. Liczba mieszkańców zameldowanych w mieście Puławy w latach 2010-2016  

   
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

  

Jak pokazuje wcześniejszy wykres, wśród osób osiedlających się na terenie miasta przeważają 

kobiety. Grupę zameldowanych mieszkańców Puław powiększa nieznacznie ta część mieszkańców, 

która zameldowała się na terenie miasta powracając z zagranicy. Nie jest to liczna grupa osób, raczej 

pojedyncze przypadki, ale poza 2015 rokiem, kiedy takich powrotów nie odnotowano, zjawisko 

wskazuje raczej tendencję wzrostową. 
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Wykres 10. Zameldowania z zagranicy w latach 2010-2016   

  
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Analizie poddano także zjawisko migracji pod kątem wymeldowania z terenu Miasta Puławy. 

Jak pokazuje poniżej zamieszczony wykres coraz mniej mieszkańców decyduje się na  stałe opuścić 

miasto. W okresie sześciu lat wartości te zmniejszyły się o ponad 200 osób, co generalnie może być 

postrzegane jako korzystne zjawisko, świadczące zarówno o pewnej stabilizacji życiowej 

mieszkańców, jak i zmieniających się na lepsze, warunkach życia.  

 

Wykres 11. Wymeldowania mieszkańców miasta Puławy w latach 2010-2016  

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  
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być związane zarówno ze zmianą pracy, zmianą stanu cywilnego, jak też większą otwartością na nowe 

wyzwania i zmianę stylu życia.  

 W grupie opuszczających miasto Puławy mieszkańców od dwóch lat nie notuje się 

wymeldowania za granicę.  
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Wykres 12. Wymeldowania za granicę w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS         

 

Jak pokazują zestawienia, liczba mieszkańców, którzy zdecydowali się osiedlić na terenie 

miasta wykazuje tendencję wzrostową. Mimo tego trendu saldo migracji w analizowanym okresie 

wykazywało wartości ujemne, choć w okresie dwóch ostatnich lat obserwuje się poprawę tej sytuacji. 

Mimo ujemnych wartości zjawisko migracji wskazuje tendencję spadkową.  

 

Wykres 13. Saldo migracji wewnętrznych w mieście Puławy w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS         

 

Wykres 14. Saldo migracji zagranicznych w mieście Puławy w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS          
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W odróżnieniu od migracji wewnętrznych, saldo migracji zagranicznych pokazuje wartości 

dodatnie. Potwierdzały to wcześniejsze dane, z których wynika, że od dwóch lat nie notowano 

wyjazdów mieszkańców Puław za granicę na stałe. Zestawione wartości potwierdzają, że coraz mniej 

osób w ogóle wyjeżdża z terenu miasta Puławy, ale też mniej przybywa z innych miejscowości. Ruch 

migracyjny jest niewielki, saldo migracji w ostatnich latach maleje, co może oznaczać pewną 

stabilizację ludności zamieszkującej miasto Puławy. 

Istotnym aspektem analizy sytuacji demograficznej miasta Puławy jest porównanie liczebności 

grup wiekowych mieszkańców pod względem produkcyjnym. Zdecydowana większość mieszkańców 

plasuje się w przedziałach zaliczanych do wieku produkcyjnego, mniej liczne w całej populacji są 

grupy w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz poprodukcyjnym (60 lat K, 64 lata M).  

 

Wykres 15. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS    

 

Grupa określana mianem mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – to osoby pozostające na 

wyłącznym utrzymaniu rodziców/opiekunów, niemające wpływu na wytwarzanie dóbr, produkcję czy 

generowanie dochodów podatkowych. Liczebność tej grupy w obydwu kategoriach pod względem płci 

wykazuje tendencję spadkową na przestrzeni ostatnich lat, a ta właśnie grupa może stanowić istotny 

potencjał rozwojowy miasta. Jest to ważna część społeczności lokalnej, która wchodząc w wiek 

aktywności zawodowej przyczynia się do przyszłego rozwoju i rozwiązywania ewentualnych 

problemów społecznych.  

 

Wykres 16. Liczba mieszkańców miasta Puławy w wieku przedprodukcyjnym w latach 2010-2016               

z podziałem na płeć 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS          
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Najkorzystniej prezentują się statystyki odzwierciedlające liczebność grupy mieszkańców                 

w wieku produkcyjnym, w wieku pełnej aktywności zawodowej. Poszczególne roczniki mieszkańców 

w tej grupie są dość liczne, choć i tutaj widoczna jest tendencja spadkowa.  

Na przestrzeni analizowanego okresu obserwuje się w tej grupie wiekowej spadek  

o ponad 4% w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. W 2010 roku 61,7% mieszkańców Puław 

plasowało się w grupie osób w wieku produkcyjnym. W 2016 roku stosunek ten zmalał do 57,7%                      

w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta. Szczegółowy rozkład liczebności grupy osób                        

w wieku produkcyjnym z podziałem na płeć w poszczególnych latach prezentuje kolejny wykres. Za 

osoby w wieku produkcyjnym uznaje się osoby w przedziale wiekowym 15-59 lat (kobiety), 15-64 lata 

(mężczyźni), zgodnie z obowiązującą w statystyce definicją osoby w wieku produkcyjnym. 

 

Wykres 17. Liczba mieszkańców miasta Puławy w wieku produkcyjnym w latach 2010-2016 z podziałem 

na płeć 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS          

    

Jak pokazuje prezentowany wyżej wykres, w grupie osób w wieku produkcyjnym wyraźnie 

zaznacza się przewaga płci męskiej w całym analizowanym okresie. 

W populacji osób w wieku produkcyjnym od 2012 roku zaznacza się grupa ludności  

w wieku produkcyjnym mobilnym 12 , co oznacza gotowość do podejmowania różnych wyzwań 

związanych z zatrudnieniem, w tym dojazdami do pracy i zatrudnieniem poza miejscem zamieszkania 

oraz przekwalifikowaniem. Liczebność tej grupy jednak maleje z roku na rok w całym analizowanym 

przedziale czasowym, co odzwierciedla wykres zamieszczony poniżej. 

 

Wykres 18. Liczba mieszkańców miasta Puławy w wieku produkcyjnym mobilnym 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS          
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Grupa ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym, prezentująca postawy statyczne, 

przywiązanie do miejsca zamieszkania oraz chęć wykonywania zatrudnienia blisko miejsca 

zamieszkania, bez konieczności dojazdów, przeprowadzki czy wręcz zmiany profesji stanowi około 

30% populacji osób w wieku produkcyjnym. W tej grupie też widoczny jest stały spadek liczebności. 

 

Wykres 19. Liczba mieszkańców miasta Puławy w wieku produkcyjnym niemobilnym 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych  GUS          

 

Wśród ludności mobilnej w wieku produkcyjnym nieznacznie przeważają mężczyźni, choć 

obydwie grupy prezentują słabnący poziom mobilności. W grupie osób niemobilnych występuje 

przewaga kobiet, co wydaje się typowym zachowaniem ze względu na tradycyjne postrzeganie roli 

kobiety w rodzinie i środowisku. Zjawisko to widoczne jest na wykresach o numerach 20 i 21. 

 

Wykres 20. Liczebność  mieszkańców miasta Puławy w wieku produkcyjnym mobilnym z podziałem na 

płeć 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS          

 

 

 

 

 

 

 

11686

11506

11403

11215
11153

10800

10900

11000

11100

11200

11300

11400

11500

11600

11700

11800

2012 2013 2014 2015 2016

18696 18488 18156 17740 17340 17135 16774

9400 9295 9157 8912 8713 8601 8459

9296 9193 8999 8828 8627 8534 8315

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

      ogółem       mężczyźni       kobiety

Id: 22F61F92-1943-45F6-8AD2-0B8B356C0C75. Podpisany Strona 21



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 

21 
 

Wykres 21. Liczebność  mieszkańców miasta Puławy w wieku produkcyjnym niemobilnym z podziałem 

na płeć 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS          

 

Nieco inaczej wygląda statystyka prezentująca grupę mieszkańców Puław w wieku 

poprodukcyjnym. Choć w całej populacji jest to druga co do wielkości grupa wiekowa pod względem 

ekonomicznym (patrz wykres 15), to w niej przez ostatnie sześć lat wyraźnie rysuje  się tendencja 

wzrostowa – o ponad 2000 osób przybyło w tej grupie w 2016 roku w stosunku do 2010 roku. Wyraźnie 

dominują tu kobiety, a przewaga tej płci w poszczególnych przedziałach wiekowych wynosi ponad 

50%, co oznacza, że do późnej starości dożywa dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Statystyki te 

nie odbiegają od innych regionów województwa lubelskiego. Taka tendencja obserwowana jest także 

w Polsce i innych krajach Europy.  

 

Wykres 22. Liczba mieszkańców miasta Puławy w wieku poprodukcyjnym w latach 2010-2016                       

z podziałem na płeć 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS          
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Prezentowane wcześniej wskaźniki oddające obraz sytuacji demograficznej Puław stanowią 

podstawę do obliczenia innych, między innymi wskaźnika obciążenia demograficznego 13 . 

Prezentowany poniżej wykres pokazuje, że wskaźnik ten jest dość wysoki  i dalej rośnie. W roku 2010 

na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 62,2 osoby w wieku nieprodukcyjnym, a w 2016 roku 

były to już 73,3 osoby.  

 

Wykres 23. Wskaźnik obciążenia demograficznego mieszkańców miasta Puławy w latach 2010-2016 

. 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W analizie sytuacji demograficznej miasta Puławy zwrócono także uwagę na liczbę zawieranych 

małżeństw jako jeden ze wskaźników zmian demograficznych. 

  

Wykres 24. Liczba małżeństw zawartych przez mieszkańców miasta Puławy w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Jak pokazują statystyki, liczba zawieranych małżeństw ulega nieznacznym wahaniom, ale 

utrzymuje się raczej tendencja spadkowa, co może mieć związek z coraz późniejszym 

podejmowaniem decyzji o zmianie stanu cywilnego lub też z preferowaniem związków partnerskich 

lub modelu życia w pojedynkę.     

Dla pełnego obrazu sytuacji demograficznej analizie poddano także gęstość zaludnienia 

mieszkańców miasta Puławy. Na wykresie widoczny jest obraz utrzymującego się poziomu 

zaludnienia. Na jeden kilometr kwadratowy przypada ponad 950 mieszkańców, ale na skutek 

malejącej ogólnie liczby mieszkańców gęstość zaludnienia wskazuje coraz mniejsze wartości 

liczbowe. 
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Wykres 25. Gęstość zaludnienia miasta Puławy w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS    

 

Analizując prezentowane dane demograficzne należy zauważyć, że większość z nich pokazuje 

negatywne zjawiska:  

 na obszarze Puław obserwuje się znaczący spadek liczby mieszkańców, co należy 
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 zmniejsza się gęstość zaludnienia, co z jednej strony może stanowić pewien komfort dla 

mieszkańców, ale z drugiej może być czynnikiem podrażającym koszty organizacji  

i zapewnienia dostępności różnego rodzaju usług niezbędnych mieszkańcom,  

 maleje saldo migracji, co może być powiązane z malejącą liczbą ludności, ale też może 

być oznaką stabilizacji mieszkańców, którzy decydują się na zamieszkanie w Puławach 

pokładając nadzieję, że jest to właściwe miejsce do dalszego życia. 

Wyludnienie, starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny należy oceniać jako 

sytuację trudną, a nawet zagrażającą rozwojowi Puław. Problemy społeczne, jakie może powodować 

taki stan to przede wszystkim ubożenie miasta i jego mieszkańców, konieczność pozyskiwania                          

z zewnątrz kadry dla zaspokajania potrzeb mieszkańców niesamodzielnych, chorych, 

niepełnosprawnych i wchodzących w wiek senioralny, zwiększone koszty organizacji i dostarczania 

usług oraz wiele innych zagrożeń.  

Miasto Puławy, podobnie jak wiele innych miast i gmin w województwie lubelskim oraz wiele 

podobnych w kraju należy do starzejących się demograficznie. Problem starzejącego się 

społeczeństwa zwraca uwagę na konieczność organizacji systemu wsparcia oraz zabezpieczania 

niezbędnych potrzeb dla tej kategorii mieszkańców. Problem ten będzie dość trudny do rozwiązania, 

między innymi ze względu na konieczność organizacji usług opiekuńczych i wspomagających seniorów, 

których liczebność będzie ulegała zwiększeniu. Spowoduje to zapotrzebowanie na różnorodne usługi, 

które w części przypadków trzeba będzie finansować lub dofinansowywać.   
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W sytuacji demograficznej można też szukać pozytywnych czynników. Niewielki i malejący 

poziom migracji wskazuje, że liczna grupa mieszkańców uznaje Puławy jako miejsce do życia                                  

i rozwoju i w najbliższym okresie pozostawać będzie na jego obszarze. 

W strukturze wiekowej mieszkańców w roku 2016 najliczniej reprezentowana jest grupa osób 

w wieku produkcyjnym, w przedziałach wiekowych umożliwiających aktywność zawodową                                    

i społeczną, co należy postrzegać jako szansę dla rozwoju miasta oraz bieżącego rozwiązywania 

pojawiających się problemów społecznych. 

Zwiększająca się liczebnie kategoria mieszkańców w przedziałach wiekowych powyżej 30 roku 

życia to spora nadzieja na tworzenie się nowych rodzin i kolejne pokolenia mieszkańców. 

Opisywane wyżej aspekty demograficzne wywierać będą istotny wpływ na gospodarkę, 

kształtowanie dochodów oraz wytyczanie kierunków rozwoju. Sytuacja demograficzna ma duży wpływ 

nie tylko na sytuację społeczną, ale też wpływa na sytuację ekonomiczną miasta Puławy. 

 

 

3.4. Sytuacja ekonomiczna  

 

Liczne raporty i opracowania pokazują miasto Puławy na drugiej pozycji wśród miast 

Lubelszczyzny pod względem ekonomicznym. Raport GUS z 2014 roku podaje,  

iż „Najzamożniejsze miasta naszego województwa w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowały wzrost 

dochodów. Lokomotywami rozwoju są Lublin i Puławy” 14 . Badanie przeprowadzono w oparciu                              

o dochody własne samorządów zgromadzone w 2014 r. w porównaniu z 2010 r. Wśród dziesięciu 

najbogatszych miast Lubelszczyzny - Puławy z dochodem 119 mln zł w 2014 r. - uplasowały się  przed 

Zamościem, Chełmem i Białą Podlaską – tj. byłymi miastami wojewódzkimi, obecnie miastami                            

o statusie powiatów grodzkich.   

 

Tabela 2. Najbogatsze miasta Lubelszczyzny (dochody własne za 2014 rok w porównaniu do 2010 roku)  

Lp. Miasto Dochód w zł – 2014 r. Dochód w zł – 2010 r. 

1. Lublin 967 mln 675 mln 

2. Puławy 119 mln 87 mln 

3. Zamość 116 mln 93 mln 

4. Chełm 114 mln 80 mln 

5. Biała Podlaska 96 mln 73 mln 

6. Świdnik 65 mln 48 mln 

7. Kraśnik 47 mln 39 mln 

8. Łuków 47 mln 32 mln 

9. Biłgoraj 38 mln 46 mln 

10. Lubartów 35 mln 25 mln 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/Lublin/raporty 

 

Podobnie sytuacja kształtuje się pod względem dochodów przypadających na jednego 

mieszkańca. Tu również miasto Puławy zajmuje drugą pozycję po stolicy województwa. 

 
Tabela 3. Najbogatsze miasta Lubelszczyzny pod względem dochodów własnych na jednego 

mieszkańca (2014 r./2010 r.) 

Lp. Miasto Dochód w zł - 2014 r. Dochód w zł 2010 r. 

1. Lublin 2819 zł 1929 zł 

2. Puławy 2435 zł 1750 zł 

3. Zamość 1790 zł 1414 zł 

4. Chełm 1751 zł 1210 zł 

5. Tomaszów Lubelski 1693 zł 1241 zł 

6. Radzyń Podlaski 1691 zł 1135 zł 

7. Biała Podlaska 1671 zł 1275 zł 

                                                           
14 Patrz http://www.stat.gov.pl/Lublin/raporty/ dochody 10 najbogatszych miast Lubelszczyzny 2010/2014. 
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8. Hrubieszów 1667zł 1047 zł 

9. Świdnik 1630 zł 1284 zł 

10. Dęblin 1629 zł 1067 zł 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/Lublin/raporty 

 

Biorąc pod uwagę całkowitą wysokość osiąganych dochodów własnych samorządu poza wszelką 

konkurencją jest Lublin. W 2014 roku do miejskiej kasy wpłynęło z tego tytułu 967 milionów złotych. 

Drugie na tej liście Puławy mogły pochwalić się wynikiem 119 milionów, które zostawiły w tyle większe 

od siebie miasta grodzkie, jak Zamość i Chełm.  

O ile całkowita wielkość dochodów własnych na ogół pokrywa się z wielkością miast, tak 

przeliczenie ich na jednego mieszkańca ilustruje finansową siłę samorządów. Im większa jest ta 

wartość, tym bogatsze miasto, a co za tym idzie, więcej pieniędzy na inwestycje i rozwój. Dane 

pokazują, że najbogatszym miastem naszego województwa również pod tym względem jest Lublin, 

a tuż za nim znalazły się Puławy. Pomiędzy tą dwójką, a następnymi w kolejności Zamościem 

i Chełmem różnica jest już spora.  

Takie usytuowanie miasta Puławy w rankingu miast Lubelszczyzny jest odzwierciedleniem 

działań samorządu oraz podmiotów gospodarczych i mieszkańców, którzy są podatnikami 

przyczyniającymi się do gromadzenia dochodów. Poniżej zamieszczono zestawienie dochodów Miasta 

Puławy ogółem w latach 2010-2016, które jest pewnym odzwierciedleniem prowadzonej przez 

samorząd gospodarki. 

 

Wykres 26. Dochody budżetu miasta Puławy w latach 2010-2016 (ogółem) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych  GUS    

 

Wśród dochodów podatkowych znajduje się wiele składników, między innymi podatek rolny, 

podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności 

cywilnoprawnych, ale też wpływy z opłaty targowej, udziały w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych, udziały w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa, podatek dochodowy od osób prawnych i wiele innych. Wartości niektórych 

dochodów podatkowych przedstawia tabela w dalszej części rozdziału.  
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Tabela 4. Wybrane składniki dochodów podatkowych miasta Puławy w latach 2010-2016 

Rok 
 
Wybrane  
kategorie  
dochodów w zł 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

podatek od 
nieruchomości 

39104963 42435474 47313628 51165489 54916320 56637530 58493324 

podatek od środków 
transportowych 

797151,5 742456,9 792561,2 768905,1 903564,1 1592276 985925,6 

wpływy z opłaty 
targowej 

- - 298997,5 288168 301875 319883 326294,1 

udziały w podatkach 
stanowiących dochody 

budżetu państwa 
podatek dochodowy od 

osób fizycznych 

29219721 32726650 34047438 35359049 36723211 40466890 42056563 

udziały w podatkach 
stanowiących dochody 

budżetu państwa 
podatek dochodowy od 

osób prawnych 

1442409 7167697 6139572 4755479 4035601 4693249 3898905 

wpływy z innych 
lokalnych opłat 

pobieranych przez 
jednostki samorządu 

terytorialnego na 
podstawie odrębnych 

ustaw 

309624,7 212108,4 284879,4 2716032 4864530 5055122 5389254 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS    

 

Jak pokazują dane w tabeli, wartość środków stanowiących dochody podatkowe miasta jest 

każdego roku znacznie większa od dochodów roku poprzedzającego. Nie jest to prawidłowość 

przypisana do wszystkich części składowych dochodów, ale zdecydowana ich większość prezentuje 

widoczny wzrost, czego odzwierciedleniem jest wysoka pozycja miasta Puławy w kategorii miast 

Lubelszczyzny porównywanych pod względem sytuacji ekonomicznej.  

Największy wzrost dochodów podatkowych notuje się we wpływach związanych z podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Istotny wzrost pokazuje podatek od środków 

transportowych, a także opłaty targowej. Widoczny wzrost  można zaobserwować analizując wartości 

subwencji otrzymywanej przez samorząd miasta Puławy.  

Podobnie jak dochody podatkowe każdego roku w analizowanym okresie wzrasta wysokość 

subwencji, w tym subwencji oświatowej. To kolejny przejaw dobrej sytuacji ekonomicznej miasta  

oraz starania władz samorządowych o jak najlepsze warunki realizacji zadań na rzecz mieszkańców. 

Szczegółowe wartości otrzymywanych w latach 2010-2016 subwencji prezentuje zamieszczone dalej 

zestawienie. 

 

Tabela 5. Wysokość subwencji przyznawanych miastu Puławy w latach 2010-2016 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

razem 27791341 29087769 31376160 32385052 32340441 34071889 35690181 

część oświatowa 
subwencji ogólnej 

27355895 28768465 31004035 32226212 32296920 34046848 35596851 

uzupełnienie 
subwencji ogólnej 

0 0 130207 0 0 0 0 

część równoważąca 
subwencji ogólnej 

435446 319304 241918 158840 43521 25041 93330 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS    
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Istotny wpływ na poziom sytuacji ekonomicznej miasta Puławy mają też podmioty gospodarki. 

Ich liczba oraz różnorodność zmienia się na przestrzeni lat, co pokazuje zamieszczone poniżej 

zestawienie. 

 

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 

Podmioty wg sektorów 
własnościowych 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

podmioty gospodarki 
narodowej ogółem 

5164 4965 5004 4986 4910 4882 4866 

sektor publiczny - ogółem 138 139 147 145 145 142 143 

sektor publiczny - państwowe 
i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 
110 110 117 116 117 114 114 

sektor publiczny - 
przedsiębiorstwa państwowe 

0 1 1 1 1 1 1 

sektor publiczny - spółki 
handlowe 

10 10 10 9 9 9 10 

sektor prywatny - ogółem 5026 4826 4857 4841 4764 4718 4712 

sektor prywatny  
- osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
4052 3827 3793 3749 3639 3572 3521 

sektor prywatny  
- spółki handlowe 

215 222 237 251 274 282 310 

sektor prywatny  
- spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
25 25 28 30 28 28 28 

sektor prywatny  
 spółdzielnie 

40 40 43 43 43 42 41 

sektor prywatny - fundacje 13 15 16 16 16 23 26 

sektor prywatny  
- stowarzyszenia  

i organizacje społeczne 
110 117 120 121 125 130 132 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS    

 

 Analiza liczebności podmiotów gospodarczych na obszarze miasta Puławy pokazuje, że ich 

liczba w sektorze publicznym zwiększa się, ale dotyczy to głównie państwowych i samorządowych 

jednostek budżetowych.  W sektorze prywatnym nieznacznie maleje liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, ale zwiększa się liczba podmiotów prowadzonych przez 

organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje. Dzieje się tak za sprawą wykorzystania środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, które wspierają rozwój potencjału obywatelskiego                          

i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.  

W sektorze prywatnym dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do kilkunastu 

pracowników, a główne branże, w których funkcjonują te podmioty to handel i różnorodne usługi. 
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Tabela 7. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 

Rok 
 

Rodzaj działalności gospodarczej 
2012 2013 2014 2015 2016 

Sekcja A 
rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo 
22 20 18 18 18 

Sekcja B górnictwo i wydobywanie 4 3 4 5 6 

Sekcja C przetwórstwo przemysłowe 246 232 228 226 219 

Sekcja F budownictwo 395 376 357 349 343 

Sekcja G 
handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów 
samochodowych, 

1306 1258 1206 1164 1103 

Sekcja H 
transport i gospodarka 

magazynowa 
 

255 251 247 246 249 

Sekcja I 
zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne 
110 112 107 108 101 

Sekcja J informacja i komunikacja 113 115 117 117 112 

Sekcja K 
działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa 
177 178 172 168 166 

Sekcja L obsługa rynku nieruchomości 33 32 32 34 37 

Sekcja M 
działalność naukowa 

i techniczna 
 

443 442 428 422 438 

Sekcja N usługi administrowania 70 74 79 81 86 

Sekcja P edukacja 87 97 88 84 82 

Sekcja Q 
opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
291 297 301 295 304 

Sekcja R kultura, rozrywka i rekreacja 44 48 45 44 48 

Sekcje S, T, U  
pozostała działalność usługowa, 

gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi  
na własne potrzeby 

190 204 200 206 204 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS    

 

Mimo spadku ogólnej liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON (por. 

tabela 6) na obszarze miasta Puławy rynek pracy jest dostępny dla większości potencjalnych 

beneficjentów. Największym oferentem miejsc pracy pozostaje od wielu lat Grupa Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. Znaczące uzupełnienie rynku pracy stanowią podmioty prywatne                                       

i samozatrudnienie. 

Jak pokazuje poniższe zestawienie liczba osób zatrudnionych wzrasta w kolejnych latach,                     

w 2015 roku (ostatnie dostępne dane GUS) wynosiła 16 933 osoby i wskazuje tendencję wzrostową. 

 

Tabela 8. Liczba pracujących mieszkańców miasta Puławy w latach 2010-2015 

Pracujący wg płci 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 16453 16594 16794 17124 16818 16933 Brak danych 

mężczyźni 9117 9286 9418 9543 9268 9338 Brak danych 

kobiety 7336 7308 7376 7581 7550 7595 Brak danych 

Pracujący na 1000 
ludności 

       

ogółem 329 333 340 349 344 348 Brak danych 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS    
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Mimo zróżnicowanego rynku pracy nie wszyscy mieszkańcy miasta Puławy znajdują 

zatrudnienie. Problem ten będzie szerzej opisany w rozdziale poświęconym bezrobociu na terenie 

miasta Puławy. 

Analiza sytuacji ekonomicznej pokazuje, że mimo ogólnej dobrej kondycji niektórzy mieszkańcy 

miasta Puławy doświadczają problemów, których nie są w stanie rozwiązać z wykorzystaniem 

własnych możliwości i uprawnień, co zmusza ich do ubiegania się o wsparcie ze strony instytucji 

samorządowych, w tym instytucji pomocy społecznej. Miasto ponosi z tego tytułu istotne wydatki,                     

o czym świadczy część budżetu przeznaczona na pomoc społeczną, które w minionych latach wykazują 

tendencję wzrostową. 

Szczegółowe wartości tych wydatków prezentuje zestawienie zamieszczone w dalszej części 

rozdziału. Wprawdzie zestawienie nie zawiera pełnych danych, bowiem do 2011 roku Główny Urząd 

Statystyczny nie ewidencjonował wszystkich danych sprawozdawczych, ale porównanie wartości z lat 

2012-2016 odzwierciedla stan faktyczny, wystarczający do przeprowadzenia analizy tego obszaru.   

 

Wykres 27. Wartość wydatków na świadczenia z zakresu pomocy społecznej w mieście Puławy 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W ciągu minionych lat poziom wydatków na zadania pomocy społecznej zwiększył się kwotowo, 

co potwierdza istnienie problemów związanych między innymi z niedostatkiem ekonomicznym                          

i pokazuje, że mimo ogólnie dobrej kondycji finansowej miasta, sytuacja ekonomiczna części 

mieszkańców nie jest jeszcze stabilna, a wielu mieszkańców wymaga społecznego wsparcia.  

Podsumowując sytuację ekonomiczną miasta Puławy i jego mieszkańców należy podkreślić, że 

z roku na rok ulega ona istotnej poprawie. Warunki ekonomiczne poszczególnych mieszkańców 

zmieniają się na lepsze, coraz więcej uwagi poświęca się zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności 

oraz ważnym kierunkom rozwoju miasta. 

Wskaźniki oceny sytuacji ekonomicznej stanowiące dochody podatkowe miasta Puławy, 

potwierdzają o zasobności mieszkańców, bowiem występuje tu zależność (choć nie zawsze 

prawidłowość) polegająca na tym, że im wyższy poziom zamożności mieszkańców, tym większe 

wpływy podatkowe do samorządu i odwrotnie, wyższe wpływy dochodowe do samorządu są oznaką 

większej zamożności mieszkańców.  

Sytuacja ekonomiczna ma bezpośrednie przełożenie na istnienie problemów społecznych. 

Powszechnie wiadomo, że im lepsza sytuacja ekonomiczna, tym mniej problemów społecznych a te, 

które ewentualnie wystąpią, można szybciej rozwiązać lub zminimalizować ich skutki. Szczegółowy 

opis problemów związanych z trudną sytuacją ekonomiczną mieszkańców przedstawiony zostanie                 

w rozdziale poświęconym identyfikacji problemów społecznych na obszarze miasta. 
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3.5. Sytuacja mieszkaniowa  

 

Podstawę mieszkalnictwa miasta Puławy stanowi tradycyjne budownictwo wielorodzinne 

będące w zarządach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Znaczące uzupełnienie stanowią domy 

jednorodzinne będące własnością osób prywatnych. Zasoby mieszkaniowe zwiększają się z roku na 

rok, zarówno pod względem liczby budynków mieszkalnych, jak i ilości pomieszczeń (izb) oraz ich 

powierzchni użytkowej. W okresie od 2010 roku do 2016 roku w mieście powstały 273 nowe budynki 

mieszkalne. 

 

Wykres 28 Liczba budynków mieszkalnych w latach 2010-2016  

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Na przestrzeni analizowanych lat liczba mieszkań wzrosła o 764, a łączna ich powierzchnia 

użytkowa o ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych, co szczegółowo prezentuje poniższe 

zestawienie. 

 

Tabela 9. Liczba mieszkań w Puławach oraz ich powierzchnia użytkowa w latach 2010-2015  

Ogółem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

mieszkania 18970 19139 19334 19570 19602 19734 

b
ra

k
 

d
a
n
y
c
h
 

izby 65024 65675 66472 67316 67506 68012 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań w m² 

1071143 1083743 1099399 1115764 1120877 1131564 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

  

Zdecydowana większość mieszkań wyposażona jest w instalacje techniczno-sanitarne                      

tj. wodociąg, gaz sieciowy, centralne ogrzewanie. Wartości przedstawione w tabeli nr 10 są 

wskaźnikiem określonego standardu mieszkań, który z każdym rokiem jest wyższy. 

 

Tabela 10. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne 

Rodzaj wyposażenia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wodociąg 18836 19007 19203 19439 19471 19604 

B
ra

k
 d

a
n
y
c
h
 

ustęp spłukiwany 18783 18954 19150 19386 19418 19551 

łazienka 18681 18852 19048 19284 19316 19449 

centralne ogrzewanie 18389 18560 18756 18992 19024 19156 

gaz sieciowy 17165 17260 17366 17504 17521 17550 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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 Zestawienia pokazują wysokie wskaźniki standardu mieszkań. Ponad 99% mieszkań ma dostęp 

do bieżącej wody, w ponad 98% mieszkań jest łazienka, ponad 97% mieszkań korzysta z centralnego 

ogrzewania. 

 

Tabela 11. Mieszkania wyposażone w instalacje – w % do ogółu mieszkań  

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wodociąg 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 

B
ra

k
 

d
a
n
y
c
h
 

łazienka 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,6 

centralne ogrzewanie 96,9 97 97 97 97,1 97,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Dane statystyczne GUS opisujące sytuację mieszkaniową miasta Puławy pozostają  

w ścisłej korelacji z sytuacją ekonomiczną, pokazując wskaźniki liczbowe dotyczące zasobów 

mieszkaniowych. 

 

Tabela 12. Zasoby mieszkaniowe – wskaźniki  

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

przeciętna 
powierzchnia użytkowa 

1 mieszkania 
56,5 56,6 56,9 57 57,2 57,3 

B
ra

k
 d

a
n
y
c
h
 

przeciętna 
powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę 

21,4 21,8 22,2 22,7 22,9 23,3 

mieszkania na 1000 
mieszkańców 

379 384,4 390,9 398,6 401,2 405,6 

przeciętna liczba izb  
w 1 mieszkaniu 

3,43 3,43 3,44 3,44 3,44 3,45 

przeciętna liczba osób 
na 1 mieszkanie 

2,64 2,6 2,56 2,51 2,49 2,47 

przeciętna liczba osób 
na 1 izbę 

0,77 0,76 0,74 0,73 0,72 0,72 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wyższy standard mieszkań to lepsza jakość życia mieszkańców, a poprawiająca się sytuacja 

ekonomiczna mieszkańców pozwala osiągać wyższy standard mieszkań, bowiem pozwala na 

inwestowanie i utrzymanie mieszkań w lepszym stanie technicznym. 

Jak pokazują dane statystyczne, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Puławach 

wynosi ponad 57 m², przeciętne mieszkanie ma średnio 3,45 pomieszczenia (izby), na jedno 

mieszkanie przypada średnio 2,47 osoby, a na jedno pomieszczenie przypada średnio 0,72 osoby. 

Standard mieszkań w Puławach jest dość wysoki, co pozwala ocenić sytuację mieszkaniową jako 

dobrą, o czym świadczy liczba mieszkań oraz ich wyposażenie w podstawowe media. 

Na stan sytuacji (gospodarki) mieszkaniowej duży wpływ ma samorząd lokalny miasta Puławy, 

który jest właścicielem i administratorem 743 mieszkań o łącznej powierzchni 29 023 m² oraz 123 

lokali socjalnych o łącznej powierzchni 4 267 m². Mieszkania w zasobie miejskim (komunalnym) są 

udostępniane mieszkańcom o najniższym statusie ekonomicznym, co sprawia, że niektóre z nich mają 

dość duże zadłużenie.  

W 2011 roku zadłużenie dotyczyło 372 mieszkań, w tym w 296 mieszkaniach zadłużenie 

występowało ponad 3-mce, w 2013 roku zadłużonych było 320 mieszkań (257 ponad 3 m-ce), a w 2015 

roku zadłużenie dotyczyło już tylko 272 mieszkań, w tym 152 mieszkania zadłużone były ponad                       

3 miesiące. Wprawdzie problem zadłużenia dotyczy coraz mniejszej liczby mieszkań, ale wartość 

zadłużenia wzrasta. W analizowanym okresie zadłużenie wynosiło: w 2011 roku 143,5 tys. zł, w tym 

140 tys. zł zadłużenia utrzymywało się powyżej trzech miesięcy, w 2013 roku była to już kwota 175, 

5 tys. zł, w tym 155,2 tys. zł powyżej trzech miesięcy a w 2015 roku zadłużenie osiągnęło poziom 396, 
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3 tys. zł, w tym 356 tys. zł wynosiło zadłużenie powyżej trzech miesięcy. Z powodu zaległości  

w opłatach toczą się też postępowania egzekucyjne, w nielicznych przypadkach przeprowadzono 

nawet eksmisje. Statystki pokazują, że liczba eksmisji wzrosła – od jednej w 2011 roku do czterech     

w 2015 roku.  

Podsumowując opis ogólnej sytuacji mieszkaniowej można by stwierdzić, że wskaźniki 

świadczące o dobrej kondycji mieszkalnictwa powodują, iż posiadane zasoby są wystarczające na 

obecne potrzeby mieszkańców. Tymczasem analiza innych wskaźników pokazuje, że nie wszyscy 

mieszkańcy znajdują się w dobrej sytuacji mieszkaniowej, nie wszyscy mają zapewniony dostęp do 

lokali mieszkalnych, nie wszyscy mają taki standard mieszkań jaki odpowiadał by ich oczekiwaniom. 

Z „Oceny zasobów pomocy społecznej”15 oraz dokumentacji Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 

Puławy wynika, że dość duży odsetek mieszkańców ubiega się o najem, przydział lub zamianę lokalu 

mieszkalnego. 

Wśród wszystkich osób ubiegających się o mieszkanie duży odsetek stanowią osoby ubiegające 

się o mieszkania socjalne. Są to osoby i rodziny bez własnych dochodów lub mających bardzo niskie 

dochody, często tylko świadczenia pochodzące z systemu zabezpieczenia społecznego – renty, zasiłki 

itp. Skalę tego problemu pokazuje zastawienie w dalszej części rozdziału. 

 

Tabela 13. Liczba osób ubiegających się o najem, przydział lub zamianę mieszkania z zasobów miasta 

Rok 

Wnioski złożone  
i oczekujące na 

przydział mieszkania 
komunalnego  

z zasobów gminy 

W tym wnioski złożone  
o przydział mieszkania 

socjalnego 

Wnioski rozpatrzone 
pozytywnie 

2013 194 125 34 

2014 224 122 30 

2015 199 123 24 

2016 180 120 brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej i danych Wydziału 

Lokalowego Urzędu Miasta Puławy 

 

Jak pokazuje zestawienie, skala problemu jest istotna. Trudności mieszkaniowych doświadcza 

liczna grupa mieszkańców. Problem ten jest ważny nie tylko dla mieszkańców, ale też dla władz 

miasta, wymaga podejmowania różnego rodzaju decyzji związanych z inwestowaniem w zasoby 

mieszkaniowe, pociąga za sobą skutki finansowe, wymaga nakładów na remonty i pozyskiwania 

nowych lokali mieszkalnych.  

 

 

3.6. Ochrona zdrowia  

 

Na terenie Puław funkcjonuje wiele podmiotów medycznych świadczących zróżnicowane usługi 

w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców. Należy do nich Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej wraz z przychodnią specjalistyczną i przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej, jak 

również niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz apteki.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Narzędzie obrazujące wykaz potrzeb mieszkańców danej gminy i możliwości ich zaspokajania, wykorzystywane dla 
planowania w obszarach polityki społecznej i pomocy społecznej na podst. art 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)  
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Wykres 29. Liczba przychodni świadczących usługi ambulatoryjne w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Sukcesywnie wzrasta liczba porad udzielonych przez przychodnie medyczne w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej. Statystyki prowadzone w tym obszarze pokazują wzrost o ponad                   

50 tysięcy porad przez 7 lat. Taka sytuacja może świadczyć zarówno o profilaktyce zdrowotnej, jaką 

podejmują mieszkańcy, częściej korzystając z porad lekarskich, jak też o pogarszającym się stanie 

zdrowia i konieczności podejmowania leczenia. 

 

Wykres 30. Liczba porad ambulatoryjnych udzielonych mieszkańcom w latach 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Uzupełnieniem podmiotów wspierających mieszkańców Puław w ochronie zdrowia są też apteki. 

Ich liczba przez lata zmieniała się od 24 w 2010 roku poprzez 27 aptek w 2014 roku do 21 aptek 

ogólnodostępnych na dzień 31 grudnia 2016 r. Stan ten utrzymuje się obecnie i odpowiada 

zapotrzebowaniu społecznemu. Na jedną aptekę przypada średnio 2305 osób, co jest stanem 

porównywalnym z wieloma innymi miastami o podobnej sytuacji ekonomicznej.  

Prowadzone apteki oraz przychodnie świadczące usługi medyczne w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej są obecnie w stanie zapewnić dostęp do usług medycznych w stopniu 

odpowiadającym zapotrzebowaniu społecznemu. 

Samorząd miasta Puławy, który nie jest organem prowadzącym dla placówek opieki zdrowotnej, 

od wielu lat wspiera samorząd powiatowy w zakresie modernizacji i doposażenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.  
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Tabela 14. Wydatki miasta na modernizację i doposażenie SP ZOZ w Puławach 

Rok Nazwa wydatku Kwota  

2006 

Modernizacja zewnętrznej sieci szpitalnej centralnego 
ogrzewania - GFOŚ 

70.000 zł 

Zakup sprzętu medycznego 300.000 zł 

Modernizacja Oddziału Kardiologii SP ZOZ  500.000 zł 

Zakup aparatu ultrasonograficznego z możliwością 
przeprowadzenia badań przepływowych metodą Dopplera oraz 

wyposażenia karetki reanimacyjnej  
130.000 zł 

2007 

Modernizacja zewnętrznej sieci szpitalnej centralnego 
ogrzewania - GFOŚ 

30.215 zł 

Zakup sprzętu i aparatury medycznej 500.000 zł 

2008 

Modernizacja budynków Przychodni Rejonowej nr 1 i 2  
w Puławach 

600.000 zł 

Zakup sprzętu medycznego 600.000 zł 

2009 
Modernizacja oddziałów dziecięcych SP ZOZ i zakup sprzętu 

medycznego 
300.000 zł 

2010 

Modernizacja szpitala i zakupy inwestycyjne 57.000 zł 

Modernizacja Oddziału Noworodków oraz Położnictwa  
i Ginekologii wraz z zakupem sprzętu 

500.000 zł 

2011 Modernizacja szpitala i zakupy inwestycyjne 710.000 zł 

2012 
Modernizacja Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej łącznie 

z blokiem operacyjnym tego oddziału SP ZOZ 
144.420 zł 

2013 

Modernizacja pomieszczeń Przychodni Rejonowej nr 1 SP ZOZ 300.000 zł 

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii oraz remont tworzonych sal intensywnego 
nadzoru pooperacyjnego w Oddziale Chirurgii Ogólnej SP ZOZ 

250.000 zł 

2014 

Modernizacja Poradni Onkologicznej z Pracownią Podawania 
Cytostatyków w SP ZOZ  

245.000 zł 

Modernizacja pomieszczeń Traktu Porodowego przy Oddziale 
Położniczo-Ginekologicznym SP ZOZ 

500.000 zł 

2015 

Modernizacja Oddziału Noworodkowego wraz z poradnią 
rozwoju noworodka i problemów laktacyjnych SP ZOZ                     
w ramach „Projektu optymalizacji opieki nad matką  

i dzieckiem – rodzić po ludzku w Puławach” 

500.000 zł 

Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 3 SP ZOZ 250.000 zł 

2016 

Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 2 SP ZOZ 350.000 zł 

Modernizacja Przychodni Rejonowej nr 4 SP ZOZ 350.000 zł 

Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZOZ 600.000 zł 

Razem  7.786.635 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Ponadto władze miasta aktywność w obszarze ochrony zdrowia prowadzą również poprzez 

zlecanie realizacji programów profilaktycznych. Rokrocznie miasto przeznacza znaczne kwoty na 

programy profilaktyczne skierowane głównie do najmłodszych mieszkańców:  

 program wykrywania alergii i astmy u dzieci (2007 r.-2009 r.), 

 program zwalczania otyłości u dzieci (2007 r.-2009 r.), 

 program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia 

przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy (od 2008 r.). 

W 2006 roku miasto zleciło do realizacji program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 

osób powyżej 60 roku życia. Biorąc pod uwagę starzenie się populacji Puław należy się zastanowić, 

czy w przyszłości do tej grupy mieszkańców nie należy adresować programów o charakterze 

profilaktycznym i rehabilitacyjnym.  

Charakterystyka sytuacji miasta Puławy w zakresie ochrony zdrowia jest z zasady bardzo 

trudnym zadaniem. Trudno ją opracować na podstawie dostępnych danych, bowiem statystyki 

publiczne nie odzwierciedlają, jakich schorzeń dotyczą świadczone usługi, ani też jakiej kategorii 
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osób dotyczą. Niniejszy rozdział zawiera jedynie opis potencjału instytucjonalnego, jakim dysponuje 

miasto Puławy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców. Problematyka zdrowia będzie jeszcze 

analizowana przez pryzmat świadczeń udzielanych osobom i rodzinom w najtrudniejszej sytuacji 

ekonomicznej w rozdziale poświęconym identyfikacji problemów społecznych.  

Problemy ochrony zdrowia wymagają pogłębionej diagnozy, która może być wykonana przed 

opracowaniem gminnych programów profilaktycznych i osłonowych przygotowywanych dla 

mieszkańców miasta Puławy.  

 

 

3.7. Szkolnictwo i edukacja  

 

Mieszkańcy Puław mają zapewniony dostęp do edukacji od poziomu podstawowego po wyższy 

(studia I stopnia oraz podyplomowe). Szkoły posiadają dobrą bazę dydaktyczną, w większości 

placówek przeprowadzono modernizację. Edukacja na poziomie podstawowym dostępna jest także 

osobom z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością intelektualną. 

W roku szkolnym 2015/2016 podobnie jak w latach poprzednich gmina Miasto Puławy była 

organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, w tym 2 z oddziałami integracyjnymi, 4 gimnazjów, 

w tym dwóch w zespołach szkół ogólnokształcących i jednym z oddziałami integracyjnymi oraz                           

2 liceów ogólnokształcących w zespołach szkół ogólnokształcących. 

 Reforma oświaty spowodowała utworzenie od roku szkolnego 2017/2018 nowej sieci szkół, która  

objęła 7 samodzielnych szkół podstawowych, w tym 2 z oddziałami dotychczasowego gimnazjum oraz  

2 zespoły szkół ogólnokształcących, w skład których wchodzi liceum ogólnokształcące i przekształcona 

z gimnazjum szkoła podstawowa. W tych nowopowstałych szkołach podstawowych naukę podjęło                  

59 dzieci w klasach pierwszych i 89 w klasach siódmych.  

Niezmieniona została ilość 12 przedszkoli, w tym: 1 integracyjnego, 1 z oddziałami 

integracyjnymi. Uczęszcza do nich około 1300 dzieci. Dodatkowo w 7 szkołach podstawowych 

utworzone zostały oddziały przedszkolne dla sześciolatków (15 oddziałów dla 330 dzieci). W Puławach 

nie ma w chwili obecnej problemu z brakiem miejsc w przedszkolach. Każde z dzieci, którego rodzice 

zdecydują się korzystać z oferty przedszkoli prowadzonych przez miasto Puławy, znajdzie w nich 

miejsce.  

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół prowadzonych przez miasto uczęszczało: do szkół 

podstawowych – 3102 uczniów, do klas gimnazjalnych – 749 i liceów ogólnokształcących – 881osób. 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w puławskich szkołach w różnym wymiarze czasu to ponad 

700 osób. Nauczyciele stale podnoszą kwalifikacje i uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. 

Najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego posiada już 42% nauczycieli przedszkoli i ponad 57% 

nauczycieli szkół. 

 

Tabela 15. Liczba szkół podstawowych i gimnazjach w latach 2010-2016 na terenie miasta Puławy  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

  

 

                                                   
                                                            Rok 
Ogółem: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Szkoły prowadzone przez jednostki 
samorządu gminnego 

11 11 11 11 11 11 11 

Szkoły prowadzone przez organizacje 
społeczne i stowarzyszenia 

6 7 7 7 7 7 7 

Szkoły prowadzone przez pozostałe 
organizacje i podmioty 

- - - - 1 1 1 
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W analizowanym okresie obserwuje się spadek liczebności uczniów w szkołach podstawowych, 

co jest skutkiem zmian demograficznych, głównie spadku dzietności w rodzinach. W skali jednego 

roku te spadki dotyczyły liczb pojedynczych, ale porównanie okresu sześciu lat dało już liczbę 

dwucyfrową, w przypadku miasta jest to liczba ponad 50 osób. Taka tendencja może utrzymać się na 

kolejne lata, o czym świadczy wykres obrazujący tzw. piramidę wieku, zamieszczony w rozdziale 

poświęconym sytuacji demograficznej miasta Puławy. Malejąca każdego roku liczba uczniów 

przekłada się na spadek liczby absolwentów szkół podstawowych. 

Biorąc pod uwagę kontynuację systemu kształcenia absolwenci szkół programowo wyższych 

mają do dyspozycji szeroką ofertę szkół na terenie miasta Puławy oraz najbliższych miast okolicznych 

oraz Lublina, dysponującego wieloma placówkami. Zaliczyć do nich należy m.in. szkoły branżowe, 

zawodowe, technika i licea ogólnokształcące prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego 

oraz inne podmioty, w tym organizacje społeczne. 

Ponadto miasto Puławy prowadzi Żłobek Miejski z oddziałami żłobkowymi, który prowadzi 

działalność edukacyjno-wychowawczą dla dzieci od ukończenia 20.tygodnia życia do 3 lat. Uczęszcza 

do niego 156 dzieci. 

Ofertę o charakterze edukacyjno–aktywizującym skierowaną do najstarszej grupy 

mieszkańców prowadzi Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Funkcjonuje on na terenie 

miasta od roku 1992 (filia Lubelskiego UTW). W kontekście danych demograficznych należy w dalszym 

ciągu wspierać jego działalność. Aktywizującą funkcję w stosunku do najstarszej grupy mieszkańców 

pełni również Klub Seniora prowadzony w strukturach Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, 

Kluby Seniora funkcjonujące przy Osiedlowych Domach Kultury oraz Związek Emerytów, Rencistów                  

i Inwalidów. 

 
 

3.8. Sport i turystyka 

 

Dla rozwoju turystyki i sportu w mieście konieczna jest odpowiednia baza sportowo                                       

-rekreacyjna. Głównymi obiektami spełniającymi tę rolę są hala sportowa MOSiR i kompleks sportowy 

przy ul. Gen. Józefa Hauke-Bossaka. Jakość tej bazy w znacznym stopniu uległa ostatnio poprawie. 

Kompleks sportowy został przebudowany. Obecnie w jego skład wchodzi stadion piłkarsko                                     

-lekkoatletyczny z 4300 miejscami siedzącymi, w tym 2800 na  trybunach krytych, z telebimem                             

i elektronicznymi tablicami wyników oraz pełnym zapleczem, pełnowymiarowe piłkarskie boisko 

treningowe o nawierzchni ze sztucznej trawy III generacji, Hostel Olympic z 47 miejscami 

noclegowymi, 50 metrowa pływalnia odkryta z podgrzewaną wodą, miniaquapark ze zjeżdżalniami, 

placem zabaw dla dzieci i boiskiem do gry w plażową piłkę siatkową. Przy ul. Kaniowczyków powstało 

drugie pełnowymiarowe boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, które jest w administracji MOSiR 

w Puławach.  

W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się: hala gier z trybunami – 

650 miejsc, pływalnia kryta z brodzikami i zjeżdżalnią wodną o długości 63 m z trybunami – 300 miejsc, 

siłownia męska, siłownia damska. W ciągu ostatnich 15 lat w hali sportowej MOSiR w Puławach 

powstały m.in.: sauna mokra, ustawiono wannę do kąpieli solankowych i hydromasażu, odnowiono 

m.in. siłownię męską i damską. Pomieszczenia MOSiR mogą być udostępniane puławskim klubom 

sportowym (np. sala konferencyjna).  

W zarządzie MOSiR znajduje się również dwukortowa hala tenisowa z przyległymi trzema 

kortami odkrytymi z trybunami z 164 miejscami siedzącymi wraz z pełnym zapleczem szatniowo-

sanitarnym. MOSiR administruje również zespołem boisk wybudowanych w 2008 r. o nawierzchni ze 

sztucznej trawy i poliuretanu znajdującym się na terenie Parku Solidarności (boisko do piłki siatkowej, 

boisko wielofunkcyjne). Ponadto w 2016 r. oddano do użytkowania sztuczne lodowisko miejskie                         

z wypożyczalnią łyżew oraz rolbą do konserwacji tafli lodu.  

Przy Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 10, Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 znajdują się nowoczesne zespoły 

przyszkolnych boisk sportowych z bieżniami lekkoatletycznymi. Wszystkie posiadają nawierzchnię                  
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z trawy sztucznej i poliuretanu. Obiekty wykorzystywane są poza godzinami zajęć szkolnych przez 

mieszkańców miasta. Ponadto przy Szkole Podstawowej nr 4 powstało w 2010 r. „Moje Boisko ORLIK 

2012”, na którym od marca do października pracują animatorzy organizujący zajęcia dla chętnych lub 

czuwający nad obiektem podczas wykorzystywania indywidualnego. W 2016 r. oddano do użytku 

kompleks przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 w Puławach, a w 2017 r. 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puławach. 

Każda z 9 miejskich placówek oświatowych posiada sale gimnastyczne, które po 2003 r. zostały 

wyremontowane, a przy Szkole Podstawowej nr 1 wybudowano halę sportową o wymiarach 36x22 m 

z pełnym zapleczem dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (z trybunami na 180 miejsc). 

W dwóch placówkach są kryte pływalnie 25 m, w tym jedna wraz zapleczem dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych.  

Na skwerze przy ul. Polnej powstała siłownia rekreacyjna na wolnym powietrzu. Puławską bazę 

sportowo-rekreacyjną uzupełniają wypożyczalnie: wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego 

Puławskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Zakładów Azotowych „Puławy” oraz 

wypożyczalnie MOSiR: rowerów i sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki).  

Bazę sportowo-rekreacyjną miasta uzupełnia ośrodek wypoczynkowy Zakładów Azotowych 

„Puławy” SA oraz skatepark.  

Baza sportowo-rekreacyjna miasta została wzbogacona o nowe obiekty, a posiadane podlegały 

przebudowom podnoszącym ich jakość. Liczba klubów sportowych oraz ilość młodzieży uczestniczącej 

w zajęciach sportowych organizowanych przez te kluby oscyluje na podobnym poziomie.  

Wiele organizacji pozarządowych wspiera gminę Miasto Puławy w upowszechnianiu kultury 

fizycznej, realizując zlecane przez miasto zadania publiczne. Do tych organizacji zaliczyć należy: 

 Fundacja Ruszaj Na Szlak, 

 Klub Sportowy „Azoty–Puławy”, 

 Klub Sportowy „Pogoń”, 

 Klub Sportowy „Wisła”, 

 Miejski Klub Sportowy „MOW”, 

 Miejsko–Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”, 

 Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA–KT, 

 Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 

 Puławski Szkolny Związek Sportowy, 

 Stowarzyszenie "Rodzina", 

 Szkolny Klub Tenisowy „Smecz”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Bursa–Puławy”, 

 Uczniowski Klub Tenisowy "Chemik", 

 Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Niwa”, 

 Uczniowski Klub Sportowy "Swim10". 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Andros”. 

Oceniając aktywność mieszkańców należy wspomnieć o licznych klubach fitness działających                             

w mieście, zajęciach typu aerobic, joga itp. Cieszą się one dużą popularnością. Ze względu na brak 

szczegółowych danych trudno jednak ocenić liczbę dorosłych aktywnych fizycznie. Zanotowano 

znaczny wzrost osób korzystających z pływalni otwartej przy ul. Hauke-Bosaka.  

Ważną atrakcją turystyczno-rekreacyjną miasta są ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne 

wyznaczone na terenach Nadleśnictwa Puławy. Dodatkowo powstała ścieżka rowerowa biegnąca 

wzdłuż wału od mostu im. Jana Pawła II do Bochotnicy, trwają prace na odcinku od Bochotnicy do 

Kazimierza Dolnego. Ta ostatnia inwestycja wraz z oddaną do użytku w 2012 roku Mariną Puławy oraz 

Bulwarem Nadwiślańskim zwiększa atrakcyjność turystyczną miasta i pozwala nie tylko na aktywne 

spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców, ale także na otwarcie się w większym stopniu na 

turystów. Port rzeczny na Wiśle został wybudowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez 

Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”. Marina Puławy rozpoczęła funkcjonowanie 27 lipca 2012 r., 
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podejmując działania mające na celu efektywne wykorzystanie obiektu. W ramach Budżetu 

Obywatelskiego w 2014 r. w Marinie Puławy powstał plac do ćwiczeń na wolnym powietrzu street 

workout – trening uliczny. Natomiast w edycji budżetu obywatelskiego w 2017 r. powstało tu 

wydzielone miejsce do grillowania z paleniskiem, ławkami, stołami. 

W niewielkiej odległości od miasta znajdują się stoki narciarskie: Parchatka, Rąblów, Kazimierz 

Dolny stanowiące doskonałą bazę wypadową dla puławskich narciarzy. Ponadto MOSiR na stoku                   

w Parchatce organizuje rokrocznie zawody narciarskie.  

 

 

3.9. Kultura i sztuka 

 

Oferta kulturalna w Puławach charakteryzuje się dużą różnorodnością – corocznie  puławski 

kalendarz kulturalny oferuje mieszkańcom około stu wydarzeń, z czego wiele z nich ma charakter 

ponadlokalny – wojewódzki, ogólnopolski i międzynarodowy. Na szczególne podkreślenie zasługuje 

fakt, że duża część imprez organizowanych w mieście to wydarzenia cykliczne, mające stałych 

odbiorców wśród puławian. Taka oferta możliwa jest dzięki istnieniu odpowiedniej bazy pozwalającej 

na rozwój kultury w Puławach i jej upowszechnianie na właściwym poziomie. Działalność kulturalna 

prowadzona jest przez instytucje i placówki, dla których organizatorami są m.in. samorząd gminny  

i powiatowy, a także przez organizacje pozarządowe.  

Miejskie instytucje kultury to:  

 Biblioteka Miejska w Puławach wraz z 7 filiami, 

 Muzeum Czartoryskich w Puławach, 

 Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. 

Biblioteka Miejska w Puławach jest największą biblioteką publiczną w powiecie puławskim, 

posiadająca najatrakcyjniejsze zbiory i najbogatszą ofertę w regionie. Zgromadzone zbiory to ponad 

stutysięczna kolekcja książek - tradycyjnych i cyfrowych. Biblioteka korzysta z elektronicznego 

systemu zarządzania PROLIB, pozwalającego na pełną automatyzację procesów bibliotecznych. 

Obsługuje rocznie ponad 13,5 tysiąca czytelników. Statystycznie co czwarty mieszkaniec miasta jest 

jej użytkownikiem. Przeciętnie każdego dnia z usług miejskiej sieci bibliotecznej korzysta ponad 450 

osób, w tym blisko 200 z Biblioteki Głównej. Instytucja prowadzi również szeroką działalność 

kulturalną.  

Z cyklicznych imprez przez nią organizowanych trzeba wspomnieć m.in. Festiwal Książki czy 

Ferie z Książką oraz licznych wernisażach i wystawach. Realizuje również projekty z zakresu edukacji 

regionalnej, czytelniczej, kulturalnej i ekologicznej dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej 

oraz projekty dla dorosłych czytelników, zarówno w budynku głównym biblioteki, jak i w filiach. 

Zbiory biblioteki corocznie wzbogacane są o liczne nowości, w tym audiowizualne. W bibliotece 

znajdują się również komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników. 

Muzeum Czartoryskich w Puławach działające jako miejska instytucja kultury od 2 stycznia 2017 

r. kontynuuje tradycje pierwszego polskiego muzeum założonego przez księżną Izabelę z Flemmingów 

Czartoryską w 1801 r. We wnętrzach Pałacu Czartoryskich prezentowane są eksponaty gromadzone od 

końca XVIII po drugą połowę XIX wieku. Oprócz wystawy stałej w muzeum przewidziana jest 

organizacja wystaw czasowych, cyklicznych oraz różnorodnych wydarzeń kulturalnych. W strukturze 

muzeum mieści się również Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta – dział współpracujący z wieloma 

placówkami edukacyjnymi w regionie. 

W POK „Dom Chemika” funkcjonują następujące formy amatorskiego ruchu artystycznego, 

skupiające dzieci, młodzież i dorosłych: Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”, Zespół Baletowy „Etiuda", 

Studio Tańca „Pokus", zespoły wokalne, grupy plastyczne, formy teatralne – Teatr SPUT2, Teatr Lalek 

„Muchomor", Puławski Teatr Amatorów. W POK „Dom Chemika” funkcjonują ponadto m.in.: Puławska 

Galeria Sztuki, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Twórców Ludowych, Klub Seniora, Klub ONA. W 

POK „Dom Chemika” odbywają się liczne wystawy, festiwale, konkursy, przeglądy i koncerty. 

Wymienić tu należy: Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie Strony Świata”, Międzynarodowe 

Warsztaty Jazzowe, Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”, 
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Ogólnopolski Festiwal Kolęd, Letnie Warsztaty Bluesowe. Dzięki modernizacji budynku POK „Dom 

Chemika”, której rozpoczęcie planowane jest w IV kwartale 2017 r., będzie możliwy jeszcze lepszy 

dostęp do kultury dla mieszkańców miasta i regionu, zwiększy się również poziom wydarzeń 

kulturalnych i liczba ich uczestników. Realizacja przedsięwzięcia w sposób zasadniczy wpłynie na 

poprawę warunków pracy pracowników sektora kultury i podniesie komfort uczestnictwa                                       

w wydarzeniach realizowanych w Puławskim Ośrodku Kultury.   

Pozostałe placówki upowszechniania kultury działające w mieście to:  

 Kino Sybilla (własność prywatna), 

 Galeria Sztuki JAG (własność prywatna), 

 Młodzieżowy Dom Kultury (organ prowadzący: Starostwo Powiatowe), 

 Muzeum Oświatowe (placówka pozostaje w strukturach Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego podległego Starostwu Powiatu Puławskiego), 

 Osiedlowe Domy Kultury (organ prowadzący: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa).  

Na terenie miasta działają na rzecz kultury następujące stowarzyszenia i fundacje:  

 Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów, 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Miłość”, 

 Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych, 

 Stowarzyszenie „Grześ”, 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Własnych „Inspiracje”, 

 Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej, 

 Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk”, 

 Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”, 

 Stowarzyszenie „Rodzina”, 

 Stowarzyszenie „Tym Sposobem”, 

 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego, 

 Towarzystwo Przyjaciół Puław. 

 

 

3.10. Bezpieczeństwo publiczne 

 

Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z najważniejszych wyznaczników jakości życia, chroni 

przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie mieszkańców. W mieście Puławy dozór 

bezpieczeństwa prowadzą następujące służby:  

 Policja, 

 Straż Pożarna, 

 Straż Miejska. 

 

Tabela 16. Liczba przestępstw stwierdzonych w Puławach  

Rok 
Rodzaj przestępstwa 

2012 2013 2014 2015 2016 

kryminalne 785 748 592 530 491 

przeciwko mieniu 593 527 437 471 469 

drogowe 236 164 125 180 260 

gospodarcze 132 104 117 101 99 

przeciwko życiu i zdrowiu 26 29 30 26 24 

Źródło: GUS 

 

 

 

 

Id: 22F61F92-1943-45F6-8AD2-0B8B356C0C75. Podpisany Strona 40



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 

40 
 

Tabela 17. Wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych w Puławach  

Rok 
Rodzaj przestępstwa 

2012 2013 2014 2015 2016 

kryminalne 63,6% 62,5% 61,0% 56,9% 62,0% 

drogowe 99,3% 98,7% 98,0% 97,5% 99,6% 

gospodarcze 91,6% 80,5% 81,6% 81,4$ 86,7% 

Źródło: GUS 

 

Powyższe dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz 

mieszkańców Puław, ponieważ GUS udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów. 

W 2016 roku w Puławach odnotowano 17,60 przestępstw na każdego z 1000 mieszkańców 

miasta. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od 

średniej dla całej Polski. 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem                                  

w Puławach wynosi 74,80% i jest porównywalny do wskaźnika wykrywalności dla województwa 

lubelskiego oraz znacznie większy od wskaźnika dla całej Polski. 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Puław najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko 

mieniu - 10,13 (wykrywalność 61%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,68 (wykrywalność 62%).                          

W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,36 (86%), drogowe - 

2,04 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (96%). 

Miasto Puławy wychodząc naprzeciw zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wspiera finansowo 

zarówno Komedę Powiatową Policji w Puławach, jak i Komendę Państwowej Straży Pożarnej                            

w Puławach. 

 

Tabela 18. Wydatki miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w latach 2010-2015 

Nazwa instytucji  Nazwa wydatku Kwota  

Komenda Powiatowa 
Policji w Puławach  

Zakup samochodów   171.035,08 zł 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 

Pożarnej w Puławach 

Zakup skokochronu do prowadzenia działań 
ratowniczych w szczególności do ratowania ludzi  

z obiektów wysokościowych i użyteczności publicznej 

131.000 zł 

Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego  
ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym 

Zakup łodzi motorowej z przyczepą podłodziową 
przeznaczonej do prowadzenia działań ratowniczych, 
w szczególności ratowania ludzi z akwenów wodnych 
oraz podejmowania działań ratowniczych w trakcie 

zagrożenia powodziowego i powodzi 

Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego ze 
sprzętem ratowniczym do monitorowania i likwidacji 
stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Kolejną służbą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i porządek w mieście jest Straż Miejska.                 

W wybranych  dniach  strażnicy  odbywają  wspólne  patrole  nocne  z  funkcjonariuszami Komendy 

Powiatowej Policji, prowadzą wspólne służby z dzielnicowymi Policji w swoich rejonach służbowych 

oraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej. Straż Miejska pełni  również  

całodobowy  dyżur  telefoniczny  pod  nr 986,  gdzie  przyjmowane  były  zgłoszenia  od mieszkańców 

miasta.  Straż  Miejska  prowadzi  również  szeroko  zakrojone  akcje  edukacyjne  w  przedszkolach                   

i  szkołach  podstawowych. 

Ilość interwencji Straży Miejskiej w roku 2016 przedstawiała się następująco:  

 mandaty – 163, 

 wykroczenia – 1044, 
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 interwencje – 1249, 

 wnioski o ukaranie do sądu – 42.  

Straż Miejska jest użytkownikiem  Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Puławy (SMWMP) i za 

jego pomocą prowadzi obserwację miejsc publicznych w przestrzeni miejskiej. Przy pomocy                        

60 kamer, operatorzy SM analizują na bieżąco zagrożenia, powiadamiają służby interwencyjne                         

i wspomagają ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji. Monitoring miejski 

stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji 

odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. 

Od wielu lat samorząd miasta zleca w ramach otwartych konkursów ofert Rejonowemu 

Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu realizację zadania polegającą na ochronie osób 

kąpiących się oraz uprawiających sporty motorowodne na terenie gminy Miasto Puławy. 
 

 

3.11. Problemy społeczne  
 

W świetle informacji przedstawionych w poprzednich rozdziałach sytuację mieszkańców miasta 

Puławy można ocenić jako dobrą, stabilną i bezproblemową. Nie jest to jednak ocena obiektywna.               

W analizie ogólnodostępnych statystyk nie znajduje się danych, które odzwierciedlają problemy nieco 

słabszych, mniej zaradnych osób i grup społecznych, które nie radzą sobie z trudnościami życia 

codziennego, a trudności te ograniczają lub uniemożliwiają im funkcjonowanie społeczne.  

Wśród mieszkańców miasta Puławy można zidentyfikować wiele zagrożeń i problemów, które 

wpływają zarówno na jakość życia indywidulanych osób i ich rodzin, jak i rozwój całej społeczności 

lokalnej. Szczegółowy opis (charakterystykę) tych problemów zawiera niniejszy rozdział.  

Informacje o identyfikowanych problemach oraz ich charakterystyka są wynikiem analizy 

dokumentów będących w dyspozycji podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem różnego rodzaju 

problemów społecznych, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Powiatowego 

Urzędu Pracy, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Straży Miejskiej i innych.  

Analizie poddano dokumentację opisującą sześcioletni horyzont czasowy, biorąc pod uwagę 

liczbę rodzin objętych poszczególnymi formami wsparcia, liczbę osób w tych rodzinach, w wybranych 

przypadkach także liczbę udzielonych świadczeń i kwotę świadczeń. Za najbardziej istotne dla 

rzetelnej identyfikacji problemów społecznych uznano wartości liczbowe obrazujące liczbę osób                      

i rodzin korzystających z różnego typu wsparcia uznając, że te osoby i rodziny stanowią istotną grupę 

reprezentatywną, bowiem reprezentują tę część mieszkańców miasta, która dotknięta jest różnego 

rodzaju problemami społecznymi.  

Aby obiektywnie przedstawić badaną rzeczywistość do identyfikacji problemów społecznych 

miasta Puławy wykorzystano także metodę zogniskowanego wywiadu grupowego, która pozwoliła na 

uzyskanie rzetelnych opinii przedstawicieli instytucji oraz lokalnych liderów na temat problemów 

widocznych i odczuwanych przez mieszkańców miasta. Wyniki tego badania stanowią cenne 

uzupełnienie diagnozy problemów społecznych i zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego 

rozdziału, w podrozdziale poświęconym identyfikacji problemów i ich natężeniu na obszarze miasta 

Puławy. 
 

 

3.11.1. Trudności ekonomiczne i ubóstwo  

 

Jedną z ważniejszych informacji świadczących o trudnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców 

jest liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną, korzystających z różnorodnych świadczeń 

finansowych. Informacje te pokazują, że mimo dobrej ogólnie kondycji finansowej mieszkańców, 

pewna część rodzin korzysta z pomocy finansowej przyznawanej na stałe, okresowo lub jednorazowo 

z przeznaczeniem na konkretny cel. Liczebność tej grupy zmieniała się w analizowanym okresie                       

- średnio ok. 4,5% mieszkańców, będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej korzystało z pomocy 

finansowej, co prezentuje zestawienie zamieszczone w dalszej części opracowania. 
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Tabela 19. Ogólna liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń finansowych udzielanych w ramach 

pomocy społecznej w latach 2011-2016 

  

Rok 
Liczba osób, które 

otrzymały 
świadczenia            

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

Średnioroczna 
wartość świadczeń 

dla jednej  
rodziny w zł 

2011 2245 1354 3497 4 490 305 3316,3 

2012 2376 1439 3677 5 170 578 3593,1 

2013 2439 1495 3808 6 210 278 4154,0 

2014 2395 1514 3676 6 567 724 4337,9 

2015 2287 1452 3385 6 439 054 4434,6 

2016 2102 1381 3123 6 345 342 4594,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS – 03  MOPS Puławy 

 

Jak pokazuje zestawienie, liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej od 2014 roku 

sukcesywnie maleje, podobnie jak liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy. Może to być  

oznaką stabilizacji ekonomicznej mieszkańców oraz wzrastającymi dochodami rodzin. 

W przedstawionym zestawieniu oprócz spadku liczby osób korzystających z pomocy widoczny 

jest też spadek wartości świadczeń pomocy społecznej udzielonej mieszkańcom w trakcie danego 

roku, ale wzrasta średnioroczna wartość świadczeń udzielonych dla jednej rodziny. Taki stan może 

wskazywać zarówno na większe potrzeby rodzin korzystających z pomocy, jak też na skuteczniejsze 

ich wsparcie.  

Osoby korzystające z pomocy w formie świadczeń finansowych mogą je otrzymać po spełnieniu 

określonego przepisami prawa kryterium. Kryterium jest zróżnicowane dla osób samotnie 

mieszkających i gospodarujących oraz osób mieszkających i gospodarujących wspólnie z najbliższymi 

członkami rodziny. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku 

badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy                      

i Spraw Socjalnych16. Określone ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe jest w pewnym 

sensie wyznacznikiem granicy ubóstwa, bowiem uznaje się, że osoby, które mają dochód niższy niż 

określone kryterium lub nie dysponują żadnym dochodem, są w grupie osób najuboższych.  

Analizując dokumenty statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, 

zaobserwowano liczne działania adresowane do osób nie posiadających własnych dochodów lub 

posiadających dochody na minimalnym poziomie. Liczbę rodzin oraz osób żyjących w rodzinach 

dotkniętych problemem „ubóstwa” prezentuje kolejne zestawienie. 

 

Tabela 20. Liczba rodzin objętych pomocą z powodu ubóstwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

                                                           
16 Patrz. Art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. DZ.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 697 1880 

2012 723 1919 

2013 885 2369 

2014 866 2211 

2015 834 2008 

2016 775 1836 
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Najwięcej rodzin z problemem ubóstwa notowano w 2013 roku. Od tego czasu liczebność rodzin 

najuboższych maleje, choć ciągle jest to wysoki wskaźnik. Porównując liczbę rodzin z problemem 

ubóstwa do wszystkich rodzin zakwalifikowanych do pomocy finansowej można stwierdzić, że w całym 

analizowanym okresie ponad 50% rodzin objętych wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Puławach doświadcza ubóstwa, nie mając wystarczających środków na zaspokojenie 

bieżących potrzeb swoich i rodziny. 

W grupie najuboższych mieszkańców miasta znajdują się też osoby, których sytuacja życiowa 

ogranicza możliwość samodzielnego uzyskania dochodu poprzez zarobkowanie lub uzyskanie 

świadczeń rentowych czy emerytalnych. Pomoc realizowana na rzecz tej grupy mieszkańców ma 

formę zasiłku stałego.  

Na przestrzeni analizowanego okresu liczba świadczeniobiorców zasiłków stałych wykazuje 

tendencję wzrostową. Wyraźnie wzrasta kwota wypłacanych świadczeń – na przestrzeni 

analizowanych lat jest to wzrost o 57%. Analiza świadczeniobiorców zasiłków stałych pokazuje też 

stale rosnącą liczbę osób samotnie gospodarujących, dla których zasiłek stały jest często jedynym 

wsparciem w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.  

   

Tabela 21. Zasiłki stałe wypłacane mieszkańcom miasta Puławy 

Rok 

Liczba 
świadczeniobiorców           

(w tym samotnie 
gospodarujących) 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin  
(w tym osoby 

samotnie 
gospodarujące) 

Liczba 
osób  

w 
rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 232  (175) 2313 232  (175) 360 727 543 

2012 259  (194) 2412 259  (194) 400 807 589 

2013 292  (208) 2755 283  (208) 490 1 023 529 

2014 294  (213) 2817 288  (213) 486 1 063 642 

2015 296  (228) 2795 292  (228) 455 1 136 557 

2016 285  (223) 2839 283  (223) 434 1 274 748 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Trudności finansowe części mieszkańców potwierdza też liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń pieniężnych okresowo. W tej kategorii świadczeniobiorców także obserwuje się tendencję 

wzrostową, zarówno rodzin korzystających z tej formy wsparcia, jak wartości świadczeń. Rok 2016, 

w którym widoczny jest spadek liczby osób korzystających z zasiłków finansowych, okresowo być może 

zahamuje ten wzrost, bowiem część rodzin wychowujących dzieci, korzystających z zasiłków 

okresowych została objętą inną formą, tzw. pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Szczegółowe 

informacje o liczbie zasiłkobiorców oraz  wartościach wypłacanych świadczeń prezentuje poniższa 

tabela.  

 

Tabela 22. Zasiłki okresowe wypłacane mieszkańcom miasta Puławy 

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób  
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 370 2010 348 1090 609 406 

2012 460 2404 440 1359 805 886 

2013 534 3207 513 1621 1 225 364 

2014 546 3271 528 1568 1 275 059 

2015 505 3020 485 1388 1 203 099 

2016 465 2765 450 1273 1 150 835 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 
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Osoby uprawnione do korzystania z zasiłków okresowych można zakwalifikować do kilku 

podkategorii ze względu na powód, jaki uprawnia do świadczeń. W mieście Puławy najczęstszym 

powodem do okresowego wsparcia finansowego było bezrobocie, wsparcie osób z rożnego rodzaju 

schorzeniami i niepełnosprawnością oraz inne przyczyny. Często zasiłki okresowe przyznawano dla 

zasilenia budżetu rodziny i ponoszenia wydatków w ważnych sprawach życiowych. 

 

Tabela 23. Zasiłki okresowe z powodu innych przyczyn wypłacane mieszkańcom Puław 

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba świadczeń Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 0 0 0 0 0 

2012 299 1245 289 915 449669 

2013 304 1299 299 967 516911 

2014 252 819 248 773 320497 

2015 169 576 166 497 229 994 

2016 201 624 197 568 252185 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

 Problem trudnej sytuacji finansowej oraz ubóstwa, choć widoczny jest w stosunkowo 

niewielkiej grupie mieszkańców, stanowi jeden z najbardziej dotkliwych zarówno dla osób, których 

dotyka, jak też dla podmiotów i służb, które są angażowane w rozwiązanie problemu. miasto Puławy 

przeznacza wiele środków finansowych oraz angażuje wiele podmiotów (instytucji samorządowych                

i organizacji społecznych) w proces pomagania najuboższym i najsłabszym ekonomicznie 

mieszkańcom, aby mogli zaspokajać własne i najbliższych potrzeby. Sposobom rozwiązywania tych 

problemów poświęcony zostanie odrębny rozdział Strategii.  

 

 

3.11.2. Bezrobocie 

 

Problem bezrobocia dotyka nieznaczny odsetek mieszkańców miasta Puławy, wynoszący ok. 3%. 

Statystyka pokazuje ten problem z tendencją spadkową. Na wykresie poniżej widoczna jest każdego 

roku mniejsza liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

 

Wykres 31. Ogólna liczba bezrobotnych mieszkańców Puław  

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Wśród osób bezrobotnych przewagę stanowią kobiety, co może zarówno być oznaką mniejszej 

oferty zatrudnienia dla kobiet jak i przywiązania do tradycyjnej roli kobiety w rodzinie. Zamieszczone 

w dalszej części zestawienie pokazuje wartości liczbowe tego zjawiska oraz wyraźną tendencję 

spadkową, co powoduje, że o problemie bezrobocia można mówić jako problemie coraz mniej 

dotkliwym dla mieszkańców miasta Puławy.  

 

Tabela 24. Liczba osób bezrobotnych z podziałem na płeć 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2915 2016 

ogółem 2097 2174 2245 2279 1889 1667 1496 

mężczyźni 1000 1052 1116 1149 944 822 710 

kobiety 1097 1122 1129 1130 945 845 786 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Od kilku lat maleje też udział procentowy osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku 

produkcyjnym ogółem. Jak widać na kolejnych wykresach, wartości lat 2015 i 2016 sięgają poniżej 

6%. 

 

Wykres 32. Udział procentowy bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wykres 33. Udział procentowy bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym z podziałem na płeć 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Problem bezrobocia widoczny jest także w statystyce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej        

w Puławach, czego potwierdzenie stanowi liczba rodzin z problemem bezrobocia korzystających ze 

wsparcia ośrodka oraz liczba rodzin korzystających z zasiłków okresowych, w których co najmniej 

jedna osoba w wieku aktywności zawodowej pozostaje bez zatrudnienia.  

W zestawieniach statystycznych obserwuje się tendencję spadkową od 2014 roku, ale liczba 

rodzin objętych wsparciem jest dowodem na to, że brak pracy to jest problem ponad 600 rodzin.  

 

Tabela 25. Liczba rodzin objętych różnymi formami pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Zamieszczone dalej zestawienie tabelaryczne pokazuje szczegółowe wartości dotyczące liczby 

rodzin objętych okresową pomocą finansową z powodu bezrobocia. Dotyczą one mniejszej niż                        

w poprzednim zestawieniu liczby osób, ale też nie wszystkie rodziny doświadczając bezrobocia 

korzystały z pomocy finansowej. Część osób z problemem bezrobocia korzystała z innych form 

pomocy, w tym poradnictwa specjalistycznego, doradztwa zawodowego, prac społecznie 

użytecznych, treningów kompetencji i umiejętności społecznych, staży, szkoleń zawodowych i innych.  

 

Tabela 26. Liczba rodzin objętych zasiłkami okresowymi z powodu bezrobocia  

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób  
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 249 1024 242 708 328 013 

2012 274 1078 271 780 336 648 

2013 355 1666 347 1041 642 684 

2014 415 2104 406 1166 835 267 

2015 397 2102 389 1091 849 746 

2016 337 1777 329 909 762 984 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Od trzech lat liczby zasiłkobiorców wykazują malejące wartości. Najwyższe notowano w 2014 

roku – 415 zasiłkobiorców - po czym w każdym kolejnym roku notuje się spadek liczby osób 

korzystających okresowo z pomocy finansowej, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia                              

i zarobkowania. Tendencję spadkową pokazuje też liczba świadczeń oraz wartość świadczeń w 

złotych, co może być jedną z oznak wychodzenia z problemu bezrobocia. 

W analizie danych statystycznych daje się zauważyć jeszcze jeden ważny aspekt, który 

potwierdza zmniejszenie się problemu bezrobocia. Przez ostatnie lata rośnie poziom osób 

zatrudnionych. W 2010 roku na 1000 mieszkańców zatrudnienie miało 329 osób, w 2015 roku na 1000 

osób zatrudnienie posiada już 349 osób. Jeśli taka tendencja utrzyma się w kolejnych latach, problem 

bezrobocia może być rozwiązany. 

 

 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 704 2162 

2012 761 2281 

2013 851 2521 

2014 812 2338 

2015 719 2004 

2016 629 1764 
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3.11.3. Niepełnosprawność 

 

Od wielu lat na obszarze miasta Puławy obserwuje się problem niepełnosprawności. 

Szczegółowy opis tego problemu jest trudny z uwagi na brak danych o liczbie osób niepełnosprawnych 

i rodzajach niepełnosprawności, ale pewien obraz problemu widoczny jest w statystykach Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia liczbę rodzin, objętych 

pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności. Jest to obraz niepełny, bowiem statystyki obejmują 

tylko rodziny z niepełnosprawnością pozostające w ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej z racji 

korzystania z różnorodnego wsparcia. 

 

Tabela 27. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności  

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 594 1316 

2012 598 1294 

2013 715 1645 

2014 766 1720 

2015 728 1541 

2016 682 1382 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Część osób i rodzin z problemami niepełnosprawności korzysta z finansowego wsparcia w formie 

zasiłków okresowych. Jest to niewielki odsetek rodzin w całej grupie klientów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, ale dane wskazują tendencję rosnącą, co świadczy o tym, że niepełnosprawność 

jest dotkliwa nie tylko pod względem samodzielnego funkcjonowania, ale też powoduje pogorszenie 

kondycji ekonomicznej osób i rodzin. 

 

Tabela 28. Liczba osób korzystających z zasiłków okresowych z powodu niepełnosprawności 

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób  
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 28 116 26 85 25 899 

2012 23 79 23 78 18 969 

2013 56 239 55 215 65 169 

2014 76 337 74 269 115 925 

2015 65 334 63 224 121 063 

2016 67 363 67 245 135 266 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Jak pokazują dane statystyczne, problem niepełnosprawności powoduje coraz częściej 

konieczność korzystania ze wsparcia, jakie zapewnia pomoc społeczna. Liczebność grupy 

świadczeniobiorców zwiększa się, co może być zarówno sygnałem zwiększającego się zasięgu 

problemu niepełnosprawności, jak i coraz bardziej sprawnego systemu wsparcia, który coraz 

dokładniej rozpoznaje problemy mieszkańców i odpowiada na ich potrzeby. 

 

 

3.11.4. Problemy zdrowotne  

 

Podobnie jak niepełnosprawność analizowane są problemy zdrowotne mieszkańców miasta 

Puławy. Analiza wykonana przez pryzmat działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie stanowi 

informacji, która odzwierciedla problemy zdrowotne mieszkańców, ale jest jedyną informacją, którą 
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można potraktować jako sygnał o niedoborach finansowych osób zmuszonych do podjęcia 

długotrwałego lub kosztownego leczenia, wsparcia finansowego przy zakupie leków lub zapewnienia 

pomocy w usługach pielęgnacyjnych i opiekuńczych. W działaniach pomocy społecznej wsparcie dla 

wszystkich osób i rodzin z problemami zdrowotnymi klasyfikowane jest w kategorii pomocy z powodu 

długotrwałej choroby. Liczbę rodzin objętych wsparciem z tego tytułu prezentuje poniższe 

zestawienie. 
 

Tabela 29. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu długotrwałej choroby 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 440 953 

2012 413 863 

2013 527 1153 

2014 576 1240 

2015 615 1257 

2016 522 1022 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 
 

Według statystyk w całej zbiorowości rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodziny                      

z problemami zdrowotnymi stanowią około 40%17 . Jest to wskaźnik, który należy połączyć z sytuacją 

ekonomiczną mieszkańców, bowiem w większości przypadków są to osoby i rodziny o niewielkich 

dochodach bądź bez dochodów własnych, a konieczność ponoszenia kosztów leczenia jest dla nich 

zbyt dużym obciążeniem, stąd ubiegają się o wsparcie w pomocy społecznej. 
 

 

3.11.5. Uzależnienia 
 

Na obszarze miasta Puławy dają się zauważyć problemy uzależnień. Najczęściej występuje 

uzależnienie od nikotyny, alkoholu i narkotyków. Coraz częściej spotykane są uzależnienia 

behawioralne - od hazardu, gier komputerowych, zakupów czy pracy. W statystykach najczęściej 

ewidencjonuje się przypadki rodzin, w których pojawia się problem uzależnienia od alkoholu, a skutki 

uzależnień są odczuwalne jako destrukcyjne dla funkcjonowania rodzin, tym bardziej, że w rodzinach 

z problemem alkoholowym pojawia się często przemoc, przestępstwa i inne problemy zagrażające 

trwałości rodziny oraz wychowujących się w nich dzieciom.  

Przedstawione dalej zestawienia tabelaryczne prezentują liczbę rodzin z problemem 

alkoholowym objętych pomocą społeczną, liczbę osób zarejestrowanych w Poradni Terapii Uzależnień 

i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach oraz liczbę rodzin objętych działaniami Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze względu na występowanie problemów związanych                            

z nadużywaniem alkoholu. 
 

Tabela 30. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu problemów związanych                                           

z nadużywaniem alkoholu 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 212 510 

2012 208 467 

2013 229 491 

2014 213 387 

2015 206 367 

2016 164 261 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

                                                           
17 Iloraz łącznej liczby osób objętych pomocą w danym roku oraz liczby osób korzystających ze świadczeń z tytułu długotrwałej 
choroby. 
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Tabela 31. Liczba osób zarejestrowanych (uzależnionych) w Poradni Terapii Uzależnienia                                  

i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach   

Rok Liczba osób zarejestrowanych (uzależnionych) 

2011 646 

2012 631 

2013 677 

2014 623 

2015 601 

2016 625 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Tabela 32. Liczba rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu w ewidencji Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

Rok 
Liczba rodzin  

z problemem alkoholu pozostająca w 
ewidencji MKRPA 

Liczba osób skierowanych  
na leczenie odwykowe 

2011 61 37 

2012 91 62 

2013 89 37 

2014 116 57 

2015 103 56 

2016 87 54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MKRPA 

 

Statystyka obejmująca działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec rodzin                             

z problemem alkoholowym pokazuje ten problem z tendencją spadkową w odróżnieniu od Poradni 

Terapii Uzależniania i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Liczba rodzin w statystykach MOPS jest nieco mniejsza, bowiem obejmuje 

specyficzne działania interwencyjne. Obszar obejmujący problem uzależnień od alkoholu wymaga 

podejmowania działań w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, zmiany kultury spożywania 

napojów alkoholowych, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz innych czynników, które wpłyną na 

zmianę postaw preferujących nadmierne spożywanie alkoholu. 

Uzależnienie jest problemem, który dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale także jej 

najbliższych. W ich przypadku mówi się o współuzależnieniu, polegającym na destrukcyjnym, 

szkodliwym przystosowaniu się do życia w nienormalnej sytuacji, nadmiernym koncentrowaniu uwagi 

na problemach osoby uzależnionej. Liczba zarejestrowanych osób współuzależnionych wykazuje 

tendencję malejącą (tabela 33). Należy jednak podkreślić, że liczba takich osób może być większa, 

gdyż dane poradni obejmują jedynie osoby zarejestrowane i korzystające z jej pomocy. 

 

Tabela 33. Liczba osób zarejestrowanych (współuzależnionych) w Poradni Terapii Uzależnienia                                  

i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach   

Rok Liczba osób zarejestrowanych (współuzależnionych) 

2011 150 

2012 151 

2013 186 

2014 194 

2015 149 

2016 135 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 
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Dzieci z rodzin, w których występuje problemem uzależnienia od alkoholu doświadczają 

zaniedbywania w zakresie zaspokajania potrzeb oraz obowiązków opiekuńczych przez rodziców. 

Nierzadko są świadkami zachowań agresywnych i przemocy. Taka atmosfera rodzinna wywiera 

destrukcyjny wpływ na ich rozwój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego ważne jest, aby dzieci 

z rodzin, w których występuje problemem alkoholowy były objęte specjalistyczną pomocą 

psychologiczną. W Puławach funkcjonują 4 placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego, 

prowadzone na zlecenie miasta przez organizacje pozarządowe, do których uczęszcza około 80 dzieci.  

Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Puławy 

realizowany jest Profilaktyczno-Rozwojowy Program Pracy z Dziećmi i Młodzieżą, w ramach którego 

organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, konsultacje dla rodziców oraz zajęcia 

socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia. 

Problem uzależnienia to również naruszanie prawa i porządku publicznego. Tabela 34 obrazuje 

skalę tego problemu w statystykach Komendy Powiatowej Policji w Puławach.  

 

Tabela 34. Liczba zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych  

Rok 
Rodzaj zdarzeń  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wypadki i kolizje drogowe 21 38 53 43 8 24 

wykroczenia  1998 1273 519 316 655 726 

przestępstwa 77 38 67 581 47 32 

zatrzymani do wytrzeźwienia 307 138 361 930 373 410 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

 W ewidencji rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 

widnieje też grupa rodzin z problemem uzależnień od narkotyków. Jak pokazują dane ośrodka 

zaprezentowane w tabeli 35, liczba rodzin z problemem narkomanii utrzymuje się na tym samym 

poziomie. 

 

Tabela 35. Liczba rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej z powodu uzależnień od narkotyków  

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 22 50 

2012 21 48 

2013 23 48 

2014 25 61 

2015 27 59 

2016 24 38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 03 

 

Widoczna jest duża aktywność prokuratury w zwalczaniu przestępczości narkotykowej                             

- w ostatnich latach wzrastała liczba wszczętych postępowań (tabela 36). Natomiast dane Sądu 

Rejonowego w Puławach pokazują, iż wzrosła liczba spraw o przestępstwa, o których mowa w ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomanii, zakończonych wyrokami skazującymi. Również liczba wyroków 

skazujących orzekających karę pozbawienia wolności w prowadzonych sprawach o przestępstwa 

narkotykowe znacznie wzrosła. 
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Tabela 36. Liczba postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Puławach, dotyczących 

narkomanii 

Rok 
Rodzaj postępowań 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

postępowania wszczęte 78 87 84 90 92 119 

postępowania umorzone  22 20 19 14 20 23 

postępowania skierowane do sądu 40 39 53 39 24 50 

osoby podejrzane o popełnienie 
przestępstw 

67 109 99 72 76 61 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Tabela 37. Liczba spraw o przestępstwa, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, 

prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Puławach 

Rok 
Rodzaj spraw 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

liczba prowadzonych spraw 65 60 85 39 16 63 

liczba prowadzonych spraw 
zakończonych:  

46 49 85 50 27 68 

wyrokiem skazującym 41 47 66 43 26 64 

uniewinnieniem sprawcy 0 1 0 1 0 2 

umorzeniem postępowania  5 1 19 6 1 2 

Liczba prowadzonych spraw zakończonych wyrokiem skazującym, w tym: 

orzekającym karę pozbawienia wolności 40 44 64 2 24 49 

orzekającym karę pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem  

jej wykonania 
39 43 59 37 23 47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Zagrożenie alkoholizmem i narkomanią jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. 

Dlatego tak ważne jest systematycznie monitorowane zagrożeń zjawiskami patologii społecznej wśród 

uczniów puławskich szkół. Miasto cyklicznie zleca prowadzenie badań dotyczących niekorzystnych 

zjawisk, wiążących się z ryzykiem utrwalenia dysfunkcji oraz rezultatów prowadzonych działań 

profilaktycznych. Do zachowań objętych analizą należą: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie 

narkotyków i doświadczanie oraz stosowanie przemocy.   

Działania  dotyczące  pomocy  osobom  uzależnionym  prowadzone  są  we  współpracy                          

z organizacjami  pozarządowymi, którym miasto zleca prowadzenie konkretnych zadań. Do tych 

organizacji zaliczyć należy: 

 Fundację „Praesterno”, 

 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, 

 Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 Stowarzyszenie „Barwy tęczy”, 

 Stowarzyszenie „Rodzina”, 

 Stowarzyszenie „Tym sposobem”, 

 Towarzystwo „Nowa Kuźnia”. 

 W  obszarze  uzależnienia  i  współuzależnienia  od  alkoholu  działania pomocowe prowadzi 

również Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, która udziela konsultacji                       

i prowadzi sesje terapeutyczne (tabela 38). 
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Tabela 38. Liczba i rodzaj porad udzielanych przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu                            

i Współuzależnienia 

Rok 
Rodzaj działań  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

konsultacje dla osób uzależnionych 1018 - 1527 1881 2441 1885 

konsultacje dla osób współuzależnionych 201 - 172 473 324 286 

sesje grupowe 1183 2438 2606 2380 2403 2006 

sesje indywidualne 130 1038 1236 1076 1076 730 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

W  obszarze  uzależnienia  od  narkotyków  miasto  współpracuje  ze  Stowarzyszeniem  MONAR  

Poradnia  Profilaktyki,  Leczenia  i  Terapii  Uzależnień,  która  prowadzi  konsultacje  oraz  zajęcia 

indywidualne  i  grupowe  z  osobami  uzależnionymi  i  ich  rodzinami.  Zakres  i  rozmiar  tych  działań 

w poszczególnych latach prezentuje tabela 39.  

 

Tabela 39. Liczba i rodzaj porad udzielanych przez Stowarzyszenie  MONAR Poradnia  Profilaktyki,  

Leczenia i Terapii  Uzależnień 

Rok 
Rodzaj działań  

2012 2013 2014 2015 2016 

konsultacje indywidualne  2013 1561 1564 1698 1621 

szkolenia grupowe 7 11 121 180 225 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Pokazany wyżej problem uzależnień zarówno od alkoholu, jak i narkotyków jest podstawą do 

realizacji zróżnicowanych zadań oraz wielowymiarowej współpracy i zaangażowania podmiotów 

działających w zakresie profilaktyki uzależnień. W swojej ofercie adresowanej do mieszkańców 

niezbędny jest szeroki wachlarz działań specjalistycznych, pomocowych i profilaktycznych 

kształtujących pozytywne postawy i wartości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

3.11.6. Przemoc w rodzinie 

 

Na obszarze miasta Puławy odnotowuje się też problem przemocy w rodzinie. W ewidencji 

rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach widnieje też grupa 

rodzin, w których występuje przemoc. Jak pokazują dane ośrodka zaprezentowane w tabeli 40, liczba 

takich rodzin systematycznie rośnie. 

 

Tabela 40. Liczba rodzin objętych wsparciem z powodu występowania przemocy w rodzinach 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 81 318 

2012 81 254 

2013 60 211 

2014 109 343 

2015 112 392 

2016 163 656 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 03 

 

W 2016 roku liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu przemocy w rodzinie stanowiła 

ok. 11% spośród wszystkich rodzin objętych wsparciem. Problem ten jest szczegółowo diagnozowany 

na skutek działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który 
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jest odpowiedzialny za wdrażanie procedury „Niebieskie Karty” wobec osób doświadczających 

przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc.  

Rezultatem działań zespołu jest podejmowanie interwencji w sprawach przemocy oraz 

wdrażanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia skutków przemocy w rodzinach.           

W okresie od powołania zespołu interdyscyplinarnego  procedurę „Niebieskie Karty” prowadzono 

wobec wielu rodzin, w każdym kolejnym roku coraz dokładniej rozpoznawano problem, udzielając 

jednocześnie specjalistycznego wsparcia.  

 

Tabela 41. Liczba rodzin z problemem przemocy w rodzinie zdiagnozowanym w oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty” 

Rok 
Liczba 
rodzin 

Liczba osób objętych procedurą  
„Niebieskie Karty” 

Liczba spraw skierowanych  
do prokuratury/sądu w sprawie 

podejrzenia popełnienia 
przestępstwa 

2011 140 177 - 

2012 211 248 - 

2013 206 258 6 

2014 209 254 22 

2015 206 417 7 

2016 103 302 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności zespołu interdyscyplinarnego   

 

Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie podejmowane są również 

poprzez realizację programu korekcyjno-edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Realizatorem programu jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, corocznie 

obejmuje tego rodzaju pomocą średnio 15 osób. Jednocześnie stowarzyszenie prowadzi całodobową 

pomoc dla osób doświadczających przemocy z możliwością udzielenia schronienia. Zakres pomocy, 

jaką udziela stowarzyszenie ukazuje tabela 42. 

 

Tabela 42. Liczba i rodzaj działań pomocowych, udzielanych przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

Rok 
Rodzaj działań  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

rozmowy telefoniczne 647 501 364 228 169 272 

bezpośrednie wizyty 614 1126 632 889 195 325 

wyjazdy interwencyjne niestacjonarne 7 25 15 5 5 1 

liczba osób zamieszkujących w hostelu 16 18 10 19 5 8 

liczba rodzin objętych terapią rodzinną 18 13 14 13 12 14 

konsultacje prawne 34 48 29 19 13 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Przemoc w świetle obowiązującego prawa jest przestępstwem, które podlega karze. Nowe 

przepisy pozwalają policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec osób stosujących przemoc. 

Dane statystyczne pokazują, iż wzrosła liczba postępowań, dotyczących przemocy w rodzinie 

wszczętych przez Prokuraturę Rejonową w Puławach. Wzrosła też liczba tymczasowych aresztowań, 

jako środka zapobiegawczego wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. 

Szczegółowy obraz tych zjawisk prezentuje tabela 43 zamieszczona w dalszej części rozdziału. 
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Tabela 43. Liczba postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Puławach dotyczących 

przemocy w rodzinie 

Rok 
Rodzaj postępowań 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

postępowania wszczęte 122 121 134 174 103 128 

postępowania umorzone  34 35 47 56 32 41 

postępowania skierowane do sądu 74 70 86 82 74 64 

zastosowany środek zapobiegawczy wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy, w tym: 

dozór policyjny  22 25 25 35 26 26 

tymczasowe aresztowanie   9 2 4 3 12 17 

Inne, tj. nakaz opuszczenia lokalu, zakaz 
zbliżania i kontaktu z pokrzywdzoną 
osobą, powstrzymanie się od 
nadużywania alkoholu 

13 19 20 23 14 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Tabela 44. Liczba spraw o przestępstwa, dotyczące przemocy w rodzinie prowadzonych w Sądzie 

Rejonowym w Puławach 

Rok 
Rodzaj spraw 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

liczba prowadzonych spraw 75 74 77 115 79 73 

liczba prowadzonych spraw 
zakończonych:  

53 57 76 95 79 71 

wyrokiem skazującym 44 54 59 74 78 68 

uniewinnieniem sprawcy 1 1 1 3 1 1 

umorzeniem postępowania  8 2 16 18 0 2 

Liczba prowadzonych spraw, zakończonych wyrokiem skazującym, w tym: 

orzekającym karę pozbawienia wolności 44 51 59 11 76 57 

orzekającym karę pozbawienia wolności  
z warunkowym zawieszeniem  

jej wykonania 
42 50 56 4 64 46 

orzekającym karę pozbawienia wolności  
z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania z orzeczonym dozorem 

kuratora sądowego 

30 44 8 53 56 44 

orzekającym inny rodzaj kary, tj. 
ograniczenie wolności, grzywna, 

nieodpłatna praca na cele społeczne 
- 3 1 6 2 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Puławy 

 

Szczegółowy zakres wsparcia dla rodzin doświadczających tego problemu jest przedmiotem 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

stanowiącego jedno z wielu narzędzi wdrażania niniejszej strategii. 

 

 

3.11.7. Bezdomność 

 

Problem bezdomności notowany jest w statystykach prowadzonych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej od kilku lat. Mimo ogólnie dobrej sytuacji mieszkaniowej niektórzy z mieszkańców 

miasta borykają się w problemem braku własnego lokum. Wśród osób bezdomnych są też mieszkańcy 

innych, okolicznych miejscowości, tak zwani przyjezdni. Jest to charakterystyczne dla problemu 

bezdomności, że miasta stanowią dla niektórych pewien azyl i sprzyjają tworzeniu się grup osób  
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o podobnym problemie. Tak też dzieje się w przypadku nielicznych osób bezdomnych w Puławach. 

Problem bezdomności jest bardzo trudny do rozwiązania, bowiem jest on wypadkową wielu 

czynników, nie tylko braku lokalu mieszkalnego. Często jest to skutek utraty pracy, zadłużeń, 

uzależnień, rozpadu rodziny i wielu innych czynników. Problem bezdomności na obszarze miasta 

ilustruje zestawienie poniżej. 

 

Tabela 45. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezdomności 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 54 83 

2012 54 75 

2013 54 61 

2014 63 79 

2015 43 51 

2016 53 68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 03  

 

Pokazane wyżej zestawienie jest obrazem liczby rodzin, wobec których podejmowano różne 

działania, zabezpieczając głównie schronienie osobom dotkniętym problemem bezdomności. Liczbę 

osób, którym miasto Puławy zapewniło lokal i schronienie prezentuje poniższe zestawienie. 

 

Tabela 46. Liczba osób, którym udzielono schronienia w latach 2011-2016   

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób  
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 21 2110 21 21 51 711 

2012 23 2410 23 23 63 734 

2013 20 2670 20 20 63 400 

2014 17 3538 17 17 71 353 

2015 17 2836 17 17 58 254 

2016 22 3565 22 22 62 996 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS 03  

  

 Rozwiązanie problemu bezdomności wymaga coraz większych nakładów finansowych i jest 

jednym z wielu wyzwań dla polityki społecznej miasta Puławy. 

 

 

3.11.8. Problemy mieszkańców wchodzących w wiek senioralny 

 

Problemem, który w coraz większym zakresie daje o sobie znać na obszarze miasta Puławy jest 

starzejące się społeczeństwo i trudna sytuacja części osób w wieku senioralnym, głównie samotnych 

i niepełnosprawnych. Problemy tej grupy mieszkańców można analizować w kilku aspektach, 

zdrowotnym, ekonomicznym, społecznym, środowiskowym czy rodzinnym. Dostępny materiał 

statystyczny pokazuje tylko część problemów seniorów miasta Puławy, odzwierciedlając liczbę 

emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej oraz liczbę osób korzystających z usług 

pielęgnacyjno-opiekuńczych.  

Dane te należy powiązać z sytuacją ekonomiczną osób w wieku senioralnym, bowiem przez 

pryzmat osób korzystających z pomocy społecznej obserwuje się sytuację tylko tych osób i rodzin, 

których dochody nie pozwalają na samodzielne zaspokajanie potrzeb życiowych.  
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Jak pokazuje poniższe zestawienie liczba osób w wieku senioralnym korzystających z pomocy 

w każdym kolejnym roku jest mniejsza, co może świadczyć o pewnej poprawie sytuacji ekonomicznej 

osób w wieku senioralnym. 

 

Tabela 47. Liczba rodzin emerytów i rencistów objętych pomocą 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 444 829 

2012 412 790 

2013 420 817 

2014 424 752 

2015 412 690 

2016 408 675 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Emeryci i renciści miasta Puławy korzystający z pomocy społecznej to tylko niewielka grupa 

przedstawicieli lokalnej społeczności wymagająca wsparcia. Szczegółowy i pełniejszy obraz 

liczebności tej grupy prezentowały zamieszczone we wcześniejszym rozdziale statystyki 

demograficzne. Emeryci i renciści oraz wszystkie osoby w wieku senioralnym są szczególną grupą, 

której problemy należy postrzegać w kategoriach problemów społecznych, ponieważ nie starość jako 

taka, lecz skutki starzenia się zawsze pociągają za sobą konieczność zapewnienia różnorodnego 

wsparcia tym osobom.  

W systemie wsparcia dla seniorów miasta Puławy ważną rolę pełnią usługi opiekuńcze w 

środowisku zamieszkania oraz usługi całodobowe w domach pomocy społecznej.  Liczbę osób 

korzystających z tych form pomocy prezentują zamieszczone w dalszej części rozdziału zestawienia. 

 

Tabela 48. Usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom miasta Puławy 

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób  
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 185 114 097 183 240 1 122 714 

2012 191 117 306 188 244 1 264 963 

2013 195 125 835 195 258 1 447 097 

2014 206 150 228 204 262 1 732 946 

2015 214 140 315 212 262 1 760 956 

2016 219 142 315 218 275 1 874 228 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Prezentowane wyżej informacje pokazują coraz większe zapotrzebowanie seniorów na usługi 

opiekuńcze, co potwierdza liczba osób korzystających z usług. Zestawienie pokazuje też inny aspekt, 

mianowicie zwiększający się koszt organizacji tej formy wsparcia. Przez sześć lat koszt zapewnienia 

usług opiekuńczych wzrósł o ponad 750 tys. zł. 

Osoby w wieku senioralnym wymagające stałej opieki i pielęgnacji nie zawsze mogą 

funkcjonować samodzielnie w swoich dotychczasowych warunkach środowiskowych. Często sytuacja 

seniorów zmusza ich do zamieszkania w domach pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt 

w tych domach. Dochody seniorów są zwykle niższe niż pełny koszt utrzymania, rodziny seniorów 

obowiązane w dalszej kolejności do partycypowania w kosztach nie zawsze istnieją lub też mają 

trudną sytuację finansową, co sprawia, że gmina obowiązana jest partycypować w kosztach pobytu 

mieszkańców w domach pomocy społecznej poza obszarem gminy.  
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Liczbę mieszkańców miasta Puławy zamieszkujących w domach pomocy społecznej prezentuje 

zamieszczone niżej zestawienie. 

 

Tabela 49. Liczba mieszkańców skierowana do domów pomocy społecznej  

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób  
w rodzinach 

Wartość 
dofinansowania 

w złotych 

2011 29 278 29 44 510 635 

2012 35 302 35 44 651 808 

2013 43 379 43 48 740 089 

2014 44 452 44 54 882 613 

2015 55 537 55 60 1 019 927 

2016 59 574 59 61 1 165 814 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Jak pokazuje zestawienie, liczba mieszkańców oraz czasokres pobytu w domach pomocy 

społecznej (odzwierciedlany liczbą świadczeń) zwiększają się każdego roku. W dużej mierze jest to 

skutek zmian demograficznych i coraz większej populacji osób w wieku senioralnym.  

Systematycznie rosną też wydatki miasta związane z kosztem utrzymania mieszkańców                     

w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wartość ta uległa podwojeniu. Stanowi to 

znaczne obciążenie dla budżetu samorządu i wymaga podjęcia starań zmierzających z jednej strony 

do zabezpieczenia środków finansowych na ten cel, z drugiej do poszukiwania rozwiązań 

ograniczających konieczność kierowania osób wymagających wsparcia w wieku senioralnym do 

placówek instytucjonalnych. Wysokie koszty ponoszone na finansowanie pobytu mieszkańców                        

w domach pomocy społecznej są też skutkiem tego, że miasto nie dysponuje własną placówką i jest 

zmuszone korzystać z ofert o różnych wartościach kwotowych. 

 

 

3.11.9. Problemy rodzin wychowujących dzieci 

 

Warunki funkcjonowania rodzin na terenie miasta Puławy, proces wychowania młodego 

pokolenia oraz status materialny rodzin są szczególnie ważnym zagadnieniem w lokalnej polityce 

społecznej. Przejawia się to w działaniach władz miasta, placówek oświatowych, ośrodków pomocy 

społecznej oraz innych podmiotów lokalnych odpowiedzialnych za wspieranie rodzin w wypełnianiu 

podstawowych funkcji społecznych. Według danych MOPS Puławy różnorodnym wsparciem 

obejmowano liczną grupę rodzin wychowujących dzieci. Szczegółowe wartości liczbowe przedstawia 

poniższe zestawienie.  

 

Tabela 50. Liczba rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną  

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 613 2472 

2012 626 2531 

2013 661 2603 

2014 655 2512 

2015 610 2287 

2016 527 1987 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Pomimo tendencji spadkowej,  liczba rodzin z dziećmi stanowiła znaczący procent  ogółu rodzin 

objętych wsparciem systemu pomocy społecznej, co pokazuje kolejne zestawienie.  
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Tabela 51. Udział procentowy rodzin z dziećmi w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy 

społecznej 

 
Rok 

 

Ogólna liczba rodzin 
objętych pomocą 

Liczba rodzin z dziećmi 
objęta pomocą 

% 

2011 1360 613 45 

2012 1444 626 43 

2013 1502 661 44 

2014 1520 655 43 

2015 1458 610 41 

2016 1387 527 37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

W latach 2011-2015 ponad 40% rodzin korzystających z pomocy to rodziny wychowujące dzieci. 

Dopiero 2016 rok pokazuje spadek do poziomu 37%, co oznacza, że sytuacja rodzin wychowujących 

dzieci stabilizuje się, część rodzin samodzielnie pokonuje trudności i nie korzysta z pomocy 

oferowanej przez instytucje wspierające. Wśród rodzin objętych wsparciem we wszystkich 

analizowanych latach najliczniej występują rodziny z dwojgiem dzieci.  

Udzielane rodzinom wsparcie ma na celu wzmacnianie roli i funkcji rodziny, pomoc  

w rozwiązaniu trudnych życiowych problemów oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom 

powodującym trudności rozwojowe dzieci i młodzieży. Jednym z powodów wsparcia jest ochrona 

macierzyństwa i wielodzietności. Wsparcie to jest priorytetem współczesnych społeczności lokalnych 

w dobie zmniejszającej się dzietności rodzin. W Puławach ten problem jest traktowany szczególnie, 

o czym świadczy liczba rodzin objętych wsparciem, którą prezentuje zestawienie zamieszczone 

poniżej. 

 

Tabela 52.  Liczba rodzin objętych pomocą z powodu ochrony macierzyństwa i wielodzietności  

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 108 534 

2012 121 600 

2013 159 787 

2014 173 867 

2015 170 864 

2016 117 567 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Innym problemem, który zaobserwowano na obszarze miasta Puławy jest bezradność rodzin                  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

 

Tabela 53. Liczba rodzin w problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                              

i  prowadzeniu gospodarstwa domowego  

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 346 1227 

2012 387 1341 

2013 467 1585 

2014 504 1667 

2015 528 1645 

2016 414 1253 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 
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Problemy bezradności wychowawczej notuje się w dość licznej grupie rodzin, co ma istotny 

wpływ dla rozwoju społeczności lokalnej. Taki stan rzeczy można postrzegać jako pewne 

niebezpieczeństwo i zagrożenie dla wychowania kolejnych pokoleń odpowiedzialnych obywateli 

miasta. Dlatego wśród działań podejmowanych na rzecz rodziny wiele uwagi poświęca się nie tylko 

jej ochronie i trwałości, ale też zwiększeniu świadomości wychowawczej rodziców. Część tych działań 

zostanie przypisana także podmiotom i instytucjom wspierającym rodziny w pokonywaniu trudności 

oraz dążeniu do prawidłowego wypełniania swojej roli. 

Wśród rodzin znajdujących się w badanym obszarze pozostają też rodziny wielodzietne, liczące 

troje i więcej dzieci. Liczebność tych rodzin w systemie wsparcia zmniejsza się każdego roku, co 

przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 54.  Liczba rodzin wielodzietnych (liczących troje i więcej dzieci) objętych pomocą 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 145 828 

2012 140 794 

2013 136 776 

2014 129 740 

2015 126 704 

2016 107 588 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Wśród rodzin wielodzietnych na terenie miasta Puławy dominują rodziny z trójką dzieci, na 

kolejnych pozycjach plasują się rodziny z czworgiem, pięciorgiem i większą liczbą dzieci. Duże rodziny 

wielodzietne występują w pojedynczych przypadkach.  

Tendencję rosnącą w ostatnich latach wykazuje liczba rodzin niepełnych, tj. samotnych 

rodziców wychowujących dzieci, korzystających z pomocy MOPS w Puławach. 

 

Tabela 55. Liczba rodzin niepełnych objętych pomocą  

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 298 923 

2012 254 856 

2013 268 881 

2014 302 964 

2015 300 937 

2016 257 807 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Problemy rodzin niepełnych, podobnie jak wielodzietnych, dotyczą różnych sfer: niedostatku, 

zaniedbań opiekuńczych powiązanych z niewydolnością wychowawczą rodziców, ale też powiązane są 

ze schorzeniami, niepełnosprawnością i innymi problemami utrudniającymi prawidłowe 

funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Wielość problemów, z jakimi borykają się rodziny mieszkające na terenie miasta Puławy 

znajduje wyraz w formach pomocy, jakie oferowane są rodzinom i wychowujących się w nich 

dzieciom. Jedną z takich form stanowi dożywianie dzieci w szkołach i placówkach edukacyjnych. Na 

terenie miasta Puławy pomoc ta udzielana jest licznej, ale malejącej z roku na rok grupie dzieci. 

Malejąca liczba dzieci objętych tą formą wsparcia świadczy zapewne o poprawie sytuacji materialnej 

rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym.  
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Tabela 56. Liczba dzieci korzystających z dożywiania  

Rok 
Liczba 

świadczenio-
biorców 

Liczba 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób  
w rodzinach 

Wartość 
świadczeń  
w złotych 

2011 933 110 694 492 2018 401 509 

2012 913 122 201 520 2015 450 162 

2013 872 120 908 513 2043 443 844 

2014 845 115 515 496 1923 439 466 

2015 797 100 899 462 1751 330 049 

2016 716 95 208 412 1556 340 847 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Analiza obszaru dożywiania pokazuje nie tylko kontekst społeczny - problemy rodzin, 

konieczność wspierania rozwoju dzieci - ale także ekonomiczny. Realizacja zadania „dożywianie 

dzieci” mimo spadku liczebności dzieci objętych wsparciem wymaga sporych nakładów finansowych, 

które są wydatkiem gminy.  

Analizując sytuację rodzin nie sposób nie wspomnieć o problemie sieroctwa biologicznego. Na 

obszarze miasta zdarzają się przypadki pozbawienia dzieci opieki  naturalnych rodziców. Problem ten 

ilustruje poniżej zamieszczone zestawienie. 
 

Tabela 57. Liczba rodzin z problemem sieroctwa 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 2 5 

2012 4 9 

2013 5 9 

2014 5 14 

2015 1 5 

2016 1 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-03 

 

Dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych kierowane są do pieczy zastępczej w formach 

rodzinnych i instytucjonalnych, która zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie do czasu uzyskania 

pełnoletności. Problem sieroctwa pojawia się niekiedy jako wtórny, w sytuacji kiedy dziecko po 

okresie pobytu w pieczy zastępczej podejmuje próbę usamodzielnienia w środowisku. Jest to 

szczególnie trudne, jeśli dziecko nie ma bliskiej rodziny, a proces wsparcia powierzony jest 

instytucjom. 

Prezentowane problemy rodzin stanowią jedynie fragment badanej rzeczywistości społecznej                   

i nie wyczerpują katalogu problemów, z jakimi borykają się rodziny. Diagnoza dotyczyła 

najważniejszych obszarów, które mogły być badane przez pryzmat kompleksowego wsparcia 

udzielanego rodzinom. W analizie sytuacji rodzin uwzględniono też kwestie, które stanowią pewien 

wyznacznik dla projektowania zmiany społecznej, istotnej dla rozwoju społeczności lokalnej                              

i przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom społecznym.  

 

 

3.11.10. Klasyfikacja problemów społecznych pod względem ich nasilenia 

 

Natężenie problemów społecznych na obszarze Miasta Puławy można przedstawić stosując dwie 

różne metody, które uzupełniają się nawzajem. Każda z nich oparta jest na faktach, chociaż różnią 

się one sposobem gromadzenia i weryfikowania tych faktów. Pierwsza metoda prezentuje natężenie 

problemów społecznych zidentyfikowanych na podstawie dostępnych statystyk, głównie sprawozdań 

z udzielonej różnorodnej pomocy rodzinom doświadczającym poszczególnych problemów. Druga 
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metoda jest zbiorem opinii lokalnych liderów i specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem 

problemów społecznych na obszarze miasta Puławy. Takie podejście pozwala obiektywnie 

sklasyfikować problemy występujące w środowisku lokalnym.  Natężenie występujących problemów 

według danych statystycznych prezentuje poniższe zestawienie. 

 

Tabela 58.  Natężenie problemów społecznych na obszarze miasta Puławy identyfikowane na 

podstawie liczby rodzin objętych wsparciem z powodu występowania problemów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS-0 

 

Analiza natężenia problemów społecznych miasta Puławy pozwala stwierdzić, że jednym                             

z najdotkliwiej odczuwanych jest trudna sytuacja finansowa i brak środków do życia na poziomie 

umożliwiającym pełnie zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Zjawisko to definiowane jest w systemie 

pomocy społecznej jako ubóstwo. Brak dochodów lub dochody niewystarczające na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, to także przyczyny trudności w innych sferach życia społecznego, 

zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych i edukacyjnych. Brak środków na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb życiowych należy traktować priorytetowo, jest to bowiem problem, który wpływa na jakość 

życia mieszkańców oraz możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Porównanie wartości widocznych w tabeli odzwierciedlającej poziom natężenia problemów 

społecznych nie pozostawia żadnych wątpliwości dla stwierdzenia, że jednym z problemów 

mieszkańców miasta Puławy jest niepełnosprawność, powodująca znaczące ograniczenie w pełnieniu 

ról społecznych. Skutki niepełnosprawności utrudniają codzienne funkcjonowanie, zatrudnienie, 

zarobkowanie. Problemy osób niepełnosprawnych, a ściślej ich rozwiązywanie wymagają sporych 

nakładów finansowych, zwłaszcza na likwidację barier społecznych, komunikacyjnych, rehabilitację 

oraz przystosowanie do nowej sytuacji życiowej w związku z istotnymi ograniczeniami. Ograniczanie 

skutków niepełnosprawności to jeden z ważniejszych priorytetów w działaniach samorządu oraz 

szeroko rozumianego środowiska lokalnego. 

Rok 
 
 
 
Liczba rodzin z  problemem: 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

brak środków do życia / ubóstwo 697 723 885 866 834 775 

niepełnosprawność 594 598 715 766 728 682 

bezrobocie 704 761 851 812 719 629 

długotrwała lub ciężka choroba 440 413 527 576 615 522 

problemy wieku starczego 444 412 420 424 412 408 

bezradność w sprawach  
opiekuńczo-wychowawczych 

346 387 467 504 528 414 

samotne rodzicielstwo 298 254 268 302 300 257 

alkoholizm 212 208 229 213 206 164 

przemoc w rodzinach 81 81 60 109 112 163 

wielodzietność 145 140 136 129 126 107 

bezdomność 54 54 54 63 43 53 

problemy adaptacyjne po opuszczeniu  
zakładu karnego 

28 23 44 48 44 36 

narkomania 22 21 23 25 27 24 

sieroctwo 2 4 5 5 1 1 
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W analizie statystyk trzecie miejsce wśród problemów miasta zajmuje bezrobocie, które 

pozostaje w pewnej korelacji z problemem ubóstwa. Brak zatrudnienia to zwykle brak dochodów, 

brak dochodów to trudności w zaspokajaniu życiowych potrzeb oraz ograniczenie możliwości 

inwestowania w edukację lub podwyższanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Konkluzja jest taka, że bezrobocie i ubóstwo pozostawiają osoby i rodziny w zamkniętym kręgu 

możliwości zmiany swojej sytuacji. Pozytywnym jest fakt, że problem bezrobocia wykazuje tendencję 

malejącą, ale mimo wszystko powoduje konieczność podejmowania różnorodnych form aktywizacji 

osób pozostających bez pracy oraz tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc 

pracy i rozwoju przedsiębiorczości. 

Wśród problemów społecznych analizowanych przez pryzmat działań pomocy społecznej 

zauważa się także trudną sytuację finansową osób zmagających się z różnego rodzaju problemami 

zdrowotnymi, długotrwałą lub ciężką chorobą. Związane z leczeniem wydatki pochłaniają sporą 

część zasobów finansowych osób i rodzin i zmuszają do ubiegania się o wsparcie społeczne, co 

wyraźnie widać w statystyce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozwiązywanie problemów 

zdrowotnych jest w wielu wypadkach zależne od wsparcia oferowanego przez pomoc społeczną.                                  

W przypadku osób samotnych taka pomoc jest jedyną możliwością poprawy stanu zdrowia lub 

zmniejszenia odczuwanych dolegliwości.  

Istotnym problemem jest starzenie się społeczeństwa. Na poziomie analiz statystycznych 

problem ten można analizować zarówno przez pryzmat świadczeń udzielanych najstarszym 

mieszkańcom, w tym usług opiekuńczych oraz usług o charakterze instytucjonalnym (skierowanie do 

domu pomocy społecznej) świadczonych mieszkańcom niezdolnym do samodzielnej egzystencji jak                  

i prognoz demograficznych, które wskazują wyraźną tendencję wzrostową populacji osób 

wchodzących w wiek senioralny. 

Wzrost liczebności grup wchodzących w wiek senioralny pociąga za sobą konieczność 

przygotowania się do organizowania i zapewnienia mieszkańcom miasta Puławy zróżnicowanych usług 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych, wspomagających 

osoby starsze, samotne i niepełnosprawne.  

Istotną pozycję na mapie problemów społecznych miasta zajmuje bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Bezradność i niewydolność wychowawcza generują z kolei 

inne problemy dotykające szczególnie dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Przejawia się to 

brakiem zaspokajania potrzeb dzieci, brakiem zainteresowania postępami dzieci w nauce,  

nieprzygotowaniem dzieci do zajęć szkolnych itp. Problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczych                        

i wychowawczych rodziców są często przyczyną zaburzeń rozwojowych dzieci, sprzyjają tworzeniu 

się nieformalnych grup rówieśniczych, naruszaniu powszechnie obowiązujących norm i wartości,                      

a nawet wchodzeniu w konflikty z prawem. Liczebność rodzin niezaradnych wychowujących dzieci 

wymaga licznych działań interwencyjnych podejmowanych przez pracowników socjalnych, 

asystentów rodzin, pedagogów szkolnych, kuratorów społecznych i innych służb działających na rzecz 

wzmocnienia rodziny. Znaczenie roli i funkcji rodziny dla prawidłowego wychowania przyszłych 

pokoleń czyni zasadnym podejmowanie dalszych zadań związanych z promowaniem prawidłowych 

postaw rodzicielskich i utrwalaniem właściwych postaw wychowawczych.  

Problem, a raczej niekorzystne zjawisko obserwowane na terenie Miasta Puławy to samotne 

rodzicielstwo. Wprawdzie samotne rodzicielstwo, podobnie jak wielodzietność, samo w sobie nie 

jest definiowane jako typowy problem społeczny, ale z uwagi na potrzeby dzieci, a ściślej stopień ich 

zaspokojenia użyto takiej klasyfikacji dla określenia tego zjawiska. W rodzinach niepełnych bardzo 

często dochodzi do sytuacji, w której następuje zaburzenie równowagi związanej z pełnieniem ról 

właściwych dla poszczególnych członków rodziny, często role brakującego rodzica powierzane są 

dzieciom, stąd też konieczność objęcia wsparciem takich rodzin uznano za problem wymagający 

zainteresowania instytucji wspierających rodzinę. Jedną z przyczyn samotnego rodzicielstwa jest 

rozpad małżeństw.  

Na mapie problemów społecznych miasta widoczny jest też problem  nadużywania alkoholu. 

Skutki tej przypadłości społecznej widoczne są w pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która corocznie rozpatruje wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe. Problem 
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uzależnień utrzymuje się od lat na podobnym poziomie, mimo działań profilaktycznych, edukacyjnych 

i zaangażowania różnych instytucji pomocowych. Problemy wynikające z nadużywania alkoholu 

widoczne są w postawach rodzicielskich, zachowaniu społecznym, uszczuplają budżet domowy, 

powodują też inne zagrożenia np. większe prawdopodobieństwo schorzeń somatycznych, wypadków, 

niepełnosprawności itp.  

Z problemem uzależnień wiąże się często, choć nie we wszystkich przypadkach – przemoc                               

w rodzinach. Prowadzone statystyki pokazują, że problem jest dopiero rozpoznawany. Szczegółowe 

zbadanie problemu przemocy wymaga dalszej obserwacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego                              

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działania Zespołu prowadzone z zastosowaniem procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wdrożenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie umożliwią szczegółowe rozpoznanie problemu i realne określenie 

skali przemocy w rodzinach, co pozwoli dokładnie zaplanować i podjąć działania interwencyjne lub 

profilaktyczne. 

Jedno z miejsc w hierarchii problemów miasta zajmuje wielodzietność. Problem ten, nie jest 

postrzegany w kategoriach typowego problemu społecznego, ale w trosce o zapewnienie jak 

najlepszych warunków dla rozwoju dzieci wychowujących się w liczniejszych rodzinach, traktowany 

jest jako zagadnienie wymagające zwiększonego zainteresowania zarówno władz samorządowych jak 

i instytucji odpowiedzialnych za organizację systemu kompleksowego wspierania rodzin. Liczby rodzin 

wielodzietnych będących klientami pomocy społecznej, w tym klientami świadczeń finansowych, 

utrzymują się na tym samym poziomie, co świadczy o coraz większej skuteczności wsparcia rodzin  

w systemie wsparcia społecznego. 

Mimo ogólnie dobrej sytuacji mieszkaniowej na obszarze miasta Puławy pojawia się 

bezdomności. Osoby doświadczające tego problemu nie zawsze są rdzennymi mieszkańcami Puław. 

Czasem są to osoby z innych, nawet odległych miejscowości. Bezdomność jako problem jest bardzo 

trudna do rozwiązania i przeciwdziałania temu zjawisku. Dość często osoby bezdomne to także osoby 

z problemem uzależnień, co sprawia, że nie zawsze chcą podejmować współpracę w kierunku 

wychodzenia z bezdomności. Nie zawsze poddają się rygorom stawianym przez instytucje oferujące 

schronienie, np. utrzymanie abstynencji czy podjęcie zatrudnienia. Problem bezdomności wymaga 

wielu kosztownych działań oraz współpracy licznych podmiotów środowiska lokalnego. 

W analizie statystyk widoczny jest problem adaptacji w środowisku po odbyciu kary 

pozbawienia wolności. Dotyczy on nielicznych przypadków, ale podobnie jak bezdomność czy 

uzależnienia stanowi dość istotną dolegliwość społeczną, a lekceważony może sprzyjać wtórnym 

naruszeniom prawa i zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców. 

Bardzo trudnym problemem miasta Puławy jest narkomania. Zgromadzone informacje 

pokazują ten problem wycinkowo, tylko w odniesieniu do tych rodzin, które zdecydowały się korzystać 

z pomocy. Przedstawiciele lokalnych instytucji zajmujących się specjalistycznym wsparciem osób                    

i rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków, twierdzą, że problem jest bardzo trudno 

rozpoznawalny, trudny do wyeliminowania ze względu na różnorodność substancji uzależniających 

oraz anonimowość osób potencjalnie uzależnionych. 

Jednym z problemów, jaki rysuje się na mapie miasta Puławy jest sieroctwo, nie tylko 

biologiczne, ale też sieroctwo społeczne, którego skutki widoczne są w liczbie dzieci kierowanych do 

pieczy zastępczej.  

Opisane wyżej problemy to nie jedyne dolegliwości społeczne, które dają się zauważyć na 

terenie Miasta Puławy. Statystyki pokazują także inne zjawiska społeczne, których zakres nie zawsze 

definiowany jest w kategoriach problemu społecznego. Przykładem takim są sytuacje kryzysowe 

wymagające podejmowania szczególnych działań w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia 

mieszkańców – np. wypadki, pożary, itp. 

Nieco inaczej został zdefiniowany katalog problemów społecznych w opinii przedstawicieli 

lokalnych instytucji, będących jednocześnie mieszkańcami miasta. Problemy definiowane przez tę 

grupę bardzo często odnosiły się do konkretnych przypadków i konkretnych nieakceptowalnych 

zachowań społecznych. Najbardziej widoczne i odczuwalne problemy zostały zebrane w zestawieniu 

w dalszej części opracowania.  
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Tabela 59. Problemy społeczne w opinii przedstawicieli lokalnych instytucji i mieszkańców miasta 

Puławy 

Lp. Problem Fakty świadczące o występowaniu problemu 

1. 
Sięganie po alkohol przez coraz 

młodszych mieszkańców miasta - dzieci  
i młodzież 

W mieście istnieją przestrzenie (przy lesie, 
w parku) w których późnym popołudniem 

i wieczorami spotykają się dzieci i młodzież 
spożywająca alkohol 

2. 
Spożywanie alkoholu w miejscach 

publicznych oraz sprzedaż alkoholu 
osobom  nietrzeźwym 

Mieszkańcy (w różnym wieku) skupiający się 
w blokowiskach, miedzy innymi na osiedlach 

„Niwa”, „Norblina” i „Wólka Profecka” 

3. 
Zażywanie substancji psychoaktywnych 

narkotyków i dopalaczy, łatwy dostęp do 
tych substancji 

Ok.70% przypadków osób zgłaszających się do 
poradni specjalistycznych deklaruje, że kupuje 
te substancje przez portale społecznościowe 

4. 

Brak oferty opieki (bezpłatnej lub 
niskopłatnej) nad dziećmi i organizacji 

czasu w okresach wolnych od nauki  
w czasie, gdy rodzice pracują 

Dzieci przebywają na osiedlach bez opieki 
rodziców, rodzice zgłaszają problem 

niemożności zapewnienia opieki 

5. 
Bezrobocie osób młodych do 30 roku 

życia 
Brak ofert pracy dla ludzi młodych  

i wykształconych 

6. 
Zwiększająca się liczba osób 

niepracujących i nie ubiegających się o 
zatrudnienie 

Brak chętnych do zatrudnienia w sektorze usług 
mimo istniejących ofert pracy, odmowa 

przyjęcia skierowania do pracy 

7. 
Utrwalanie się problemu wyuczonej 

bezradności 

Roszczenia wobec instytucji wspierających, 
skargi do władz i do lokalnych mediów, brak 

chętnych do prostych prac sezonowych 

8. 
Niska aktywność społeczna, brak 

zaangażowania w sprawy ważne dla ogółu 
mieszkańców, dla wspólnoty 

Brak chętnych do udziału w pracach na rzecz 
społeczności, niska frekwencja  

w wydarzeniach lokalnych o tym charakterze 

9. 

Pauperyzacja mieszkańców z powodu 
zwiększających się kosztów utrzymania 

(większe koszty mediów, czynszu  
i produktów żywnościowych) 

Dyskusje wśród mieszkańców, narzekanie, 
petycje do władz, większa liczba wniosków  

o pomoc 

10. Starzenie się mieszkańców miasta 
Obserwowane na ulicy, widoczne  

w skupiskach  np. sklepach, kościołach (wynika 
z danych demograficznych) 

11. 
Brak placówek opiekuńczych dla seniorów 

- domów pomocy i ośrodków wsparcia 
Duża liczba osób niesamodzielnych, bez 

możliwości korzystania ze wsparcia rodziny 

12. Brak kontroli rodzicielskiej wobec dzieci 
Małe dzieci samotnie spędzające czas w ciągu 
dnia, dzieci pozostające bez opieki rodziców  

w godzinach wieczornych 

13. 
Brak albo niski poziom kompetencji 
wychowawczych, nadopiekuńczość, 

nieumiejętność pełnienia roli rodzica 

Nieodpowiedzialne zachowania rodziców  
w miejscach publicznych, spożywanie alkoholu, 

używanie wulgaryzmów, brak reakcji na 
zachowania dziecka itp. 

14. 
Uzależnienie od mediów (telefonu, 

internetu) 

Widoczne na ulicy i w skupiskach grupy osób 
(głownie młodych) zajętych telefonami zamiast 

rozmowy ze sobą 

15. Wyludnianie się miasta 
Coraz mniejszy ruch uliczny, mniej osób  

w miejscach publicznych (wynika z danych 
demograficznych) 

16. 
Roszczeniowość i konsumpcyjne 

podejście do życia bez odpowiedzialności 
za innych 

Przejawia się w licznych skargach do urzędów, 
donosach do służ porządkowych, konfliktach  

w miejscach publicznych, osiedlach, parkingach 

17. 
Brak dostępu do specjalistycznej opieki 

medycznej 
Długie kolejki do lekarzy specjalistów 
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18. 
Brak oferty aktywnego spędzania wolnego 

czasu dla różnych grup wiekowych 

Zarówno młodzi ludzie, jak i starsi widoczni są 
jako osoby nieaktywne, nudzące się, siedzące 

bezczynnie przed blokami 

19. Mało rozwinięty wolontariat 
Dużo osób starszych oczekuje na pomoc  

i w wykonywaniu prostych czynności 
związanych z codziennym funkcjonowaniem 

20. 
Nietolerancja wobec mniejszości 

etnicznych, zarzuty o faworyzowanie  
tych mniejszości 

Konflikty ze społecznością Romów 

21. 
Bariery architektoniczne utrudniające 
osobom niepełnosprawnym poruszanie  

się w przestrzeni miasta 
Brak podjazdów, wysokie pobocza na ulicach 

22. 
Zbyt małą oferta usług rehabilitacyjnych 

dla osób niepełnosprawnych 
Opinie tych osób i ich opiekunów 

23. 
Koncentracja bloków socjalnych  
w jednym miejscu, gettyzacja 
(odosobnienie) mieszkańców 

Bardzo dużo osób o najniższym statusie 
społecznym skupionych w osiedlach socjalnych 

24. Przemoc domowa Sygnały od osób dotkniętych przemocą 

25. 
Przestępczość młodzieży, niszczenie 

mienia 

Widoczne graffiti na budynkach użyteczności 
publicznej, widoczne zdewastowane obiekty  

- przystanki, ławki, zieleń 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opinii mieszkańców  

 

Katalog problemów społecznych zdefiniowany przez przedstawicieli instytucji lokalnych oraz 

mieszkańców miasta Puławy jest odzwierciedleniem ich odczuć i obserwacji, przez co stanowi cenny 

materiał badawczy. Katalog ten pokazuje najważniejsze niedogodności. Wiele problemów nie zostało 

jeszcze rozpoznanych, co sprawia, że pojawienie się każdej dysfunkcji, każdej sytuacji 

nieakceptowanej przez społeczność lokalną powinno być szczegółowo zbadane.  

Problemy społeczne występujące na poziomie miasta Puławy są bardzo zróżnicowane. 

Wprawdzie ich natężenie jest porównywalne z problemami innych miast, ale pojawienie się nawet 

najmniejszego problemu społecznego wymaga bieżącej reakcji i zapobiegania pojawianiu się nowych 

zagrożeń. Dla rozwiązywania problemów oraz minimalizowania ich skutków na terenie miasta Puławy 

będą podejmowane różnorodne działania, angażowane różne podmioty (instytucje) zarówno już 

istniejące, jak i tworzone w ramach nowych inicjatyw. 

 

3.12. Infrastruktura i zasoby miasta istotne dla rozwiązywania problemów 

społecznych 

 

Przegląd infrastruktury niezbędnej do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych został wykonany na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 

rok” opracowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach na potrzeby planowania 

strategicznego.  

Na obszarze miasta działa wiele instytucji, które w realizacji swoich zadań przyczyniają się do 

rozwiązywania problemów społecznych lub zajmują konkretnym ich rozwiązywaniem. Zakres oraz 

potencjał kadrowy instytucji uprawnionych do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania  

problemów społecznych prezentuje poniższe zestawienie. 

 

Tabela 60. Instytucje i podmioty uprawnione do podejmowania działań w zakresie rozwiązywnia 

problemów społecznych oraz wspierania w ich rozwiązywaniu 

Instytucja Problem jakim się zajmuje 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Puławach 

Koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów 
społecznych na obszarze Miasta Puławy  (art.110 ust.4 ustawy  

z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej) 
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Klub Integracji 
Społecznej w strukturze 

MOPS Puławy  

Realizuje działania motywujące osoby pozostające bez pracy  
do przygotowania do wejścia na rynek pracy 

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Prowadzi działania na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, realizuje działania określone w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, integruje i koordynuje działania pomocy społecznej, 

służby zdrowia, policji, MKRPA, placówek oświatowych oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

prowadzone zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” (art.9B, ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Prowadzi działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, 
zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmuje czynności 
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  
w zakładzie lecznictwa odwykowego. (art. 4¹ ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

Policja/rewiry 
dzielnicowych 

Prowadzi działania z zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
obywateli (art.1 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji) 

Straż Miejska 
Prowadzi działania mające na celu ochronę porządku publicznego  
na terenie miasta Puławy (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o strażach gminnych) 

Zespół Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej 

Prowadzi działania terapeutyczne w celu poprawy funkcjonowania 
psychofizycznego podopiecznych 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Zapewnia pomoc i wsparcie adresowane do osób  
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 

Mieszkania chronione dla 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz dla 
osób w sytuacji 

kryzysowej – w tym dla 
osób wychodzących 

 z bezdomności 

Zapewniają schronienie oraz możliwość nabywania umiejętności 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej 

Prowadzone przez samorząd powiatowy z lokalizacją na obszarze 
Miasta Puławy oraz dostępnością dla mieszkańców Miasta Puławy 

WTZ zapewniają możliwość rozwoju i przygotowania do 
samodzielności osobom niepełnosprawnym 

Poradnia Terapii 
Uzależnienia  

i Współuzależnienia  
od Alkoholu 

Zapewnia możliwość korzystania z terapii osobom uzależnionym  
od alkoholu oraz rodzinom współuzależnionym 

Puławski Ośrodek Kultury 
„Dom Chemika” 

oraz osiedlowe domy 
kultury 

Zapewniając bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych wspierają 
instytucje samorządowe w organizowaniu wolnego czasu 

mieszkańców miasta Puławy 

Biblioteka Miejska 
Wspiera samorząd w organizowaniu działań kulturalnych                             

i edukacyjnych na rzecz mieszkańców miasta Puławy 

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji 

Wspiera samorząd w organizowaniu działań rekreacyjno-sportowych 
na rzecz mieszkańców miasta Puławy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy zasobów pomocy społecznej za 2016 rok 

  

Oprócz wymienionych wyżej instytucji na terenie Miasta Puławy funkcjonują też inne, których 

działania w dużym stopniu nakierowane są na rozwiązywanie problemów społecznych lub 
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minimalizowanie ich skutków. Wśród podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów 

społecznych należy wymienić szkoły, Komendę Powiatową Policji w Puławach, Sąd Rejonowy                            

z zespołem kuratorów zawodowych, tj. podmioty, których działania stanowią istotny wkład                                 

w rozwiązywanie problemów oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Wymienione podmioty stanowią podstawowe i zarazem najważniejsze elementy systemu 

wsparcia społecznego. Niektóre z nich – tak jak Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie –  funkcjonują od niedawna, inne – takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

mają wiele lat doświadczeń w skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych. Potwierdzeniem 

tego faktu są  działania w ramach pracy socjalnej, prowadzonej w celu pomocy osobom i rodzinom 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych. W ramach pracy socjalnej widoczne są działania aktywizujące osoby              

i rodziny do rozwiązywania własnych problemów, czego przykładem są zawierane kontrakty socjalne.   

Uzupełnieniem działań instytucji publicznych są organizacje pozarządowe, których liczba oraz 

zakres realizacji zadań z roku na rok ulega zwiększeniu. Na obszarze miasta Puławy działa około stu 

organizacji pozarządowych, część z nich zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej 

kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

upowszechniania kultury fizycznej, ochrony osób i edukacji ekologicznej. Są też organizacje 

pozarządowe, których działalność statutowa związana jest z problemem integracji społecznej                            

i ochroną zdrowia mieszkańców. 

Od 2011 roku funkcjonuje Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego w skład której 

wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Puławy, Prezydenta Miasta Puławy i lokalnych organizacji 

pozarządowych. Obecnie działa IV kadencja PRDPP. Poprzez swoich przedstawicieli organizacje 

pozarządowe mają możliwość opiniowania projektów prawa miejscowego oraz wyrażania opinii                   

w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych. 

Wymienione wyżej podmioty i instytucje stanowią jedynie część spośród wielu instytucji 

działających na terenie miasta Puławy. Instytucje te stanowią bardzo ważną bazę do tworzenia 

warunków sprzyjających rozwiązywaniu lub zapobieganiu występowania problemów społecznych.  

 

 

3.13. Analiza SWOT18 w zakresie rozwiązywania problemów społecznych   

 

Na podstawie opisu sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz zasobów miasta Puławy można 

wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia pojawiające się w rozwiązywaniu problemów 

społecznych.  

Mocne strony w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych 

Słabe strony w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych 

1) istnienie wielu placówek/instytucji 
powołanych do rozwiązywania problemów 
miasta, 

2) doświadczenie instytucji powoływanych do 
wspierania mieszkańców w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, 

3) znajomość środowiska oraz norm  
i wartości ważnych dla lokalnej współpracy, 

4) umiejętność pozyskiwania środków 
finansowych na realizację przedsięwzięć 
adresowanych do społeczności lokalnej, 

1) koncentracja mieszkań komunalnych  
w jednym miejscu sprzyjająca 
nieakceptowanym zachowaniom 
społecznym, 

2) mało zróżnicowany rynek pracy (jeden 
tylko duży zakład), 

3) niewystarczająca liczba miejsc pracy dla 
osób młodych co utrudnia rozwiązanie 
problemu bezrobocia, 

4) brak pomysłów na przeciwdziałanie 
migracji młodych poza obszar miasta, 

                                                           

18  SWOT - popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest  akronimem  od 
angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats). 
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co 
stanowi słabość, barierę, wadę, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – 
zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 
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5) potencjał kadrowy niezbędny do realizacji 
tych przedsięwzięć, 

6) wiedza, doświadczenie i umiejętności 
działania na rzecz zaspokajania zbiorowych 
potrzeb mieszańców, 

7) lokalizacja dużego zakładu przemysłowego 
zapewniającego miejsca pracy, 

8) liczne organizacje pozarządowe wspierające 
samorząd w rozwiązywaniu problemów i 
dobra współpraca instytucji, 

9) wprowadzenie nowych rozwiązań kontaktu 
ze społecznością w razie zagrożeń (system 
powiadamiania ratunkowego, zgłoszenia do 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa). 

5) zbyt mało rozwinięty i zróżnicowany rynek 
usług społecznych, 

6) brak systemu wsparcia dla osób starszych, 
7) niewystarczająca liczba placówek wsparcia 

dla seniorów, 
8) zbyt mała ilość organizacji pozarządowych 

wspierających instytucje samorządowe w 
rozwiązywaniu problemów społecznych. 

9) brak możliwości zapewnienia 
wystarczającej opieki dzieciom w okresie 
wolnym od nauki. 

 

Szanse w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych 

Zagrożenia w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych 

1) niewielkie natężenie problemów 
społecznych na terenie miasta Puławy, co 
może wpłynąć na szybsze ich 
rozwiązywanie lub minimalizowanie 
negatywnych skutków przez działania 
profilaktyczne, 

2) dostępność środków finansowych na 
wspieranie inicjatyw w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych, 

3) istnienie instytucji pomocy i integracji 
społecznej z wykwalifikowaną kadrą 
gwarantującą skuteczność podejmowania 
działań strategicznych oraz prawidłową 
koordynację działań, 

4) dobre rozeznanie środowiska w zakresie 
istniejących problemów społecznych,  
co umożliwia niezwłoczne podejmowanie 
inicjatyw i właściwe przygotowanie 
odpowiednich działań, 

5) wdrażanie rozwiązań oferowanych  
w ramach programów krajowych  
np. „programu 500+”, „mieszkanie +”  
i innych, 

6) realizacja projektów międzypokoleniowych 
wspierających integracje środowiska 
lokalnego, 

7) istniejące w środowisku lokalnym 
organizacje pozarządowe oraz inicjatywy 
obywatelskie w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych, co zwiększa zakres  
partycypacji społecznej i utrwala zmiany 
społeczne, 

8) zainicjowanie centrum wolontariatu, 
9) utworzenie ośrodka wsparcia lub domu 

pomocy społecznej dla seniorów, 
10) wzrost świadomości społecznej. 

1) dziedziczenie biedy i niezaradności 
życiowej, 

2) rozluźnienie więzi rodzinnych, 
3) niska dzietność w rodzinach, 
4) wzrost problemu bezdomności, 
5) alienacja (wycofanie społeczne) osób 

starszych i niepełnosprawnych, 
6) pojawienie się nieznanych substancji 

zmieniających świadomość (dopalacze) 
stanowiących zagrożenie dla życia  
i zdrowia mieszkańców, 

7) pojawianie się nowych odmian uzależnień 
np. od hazardu, 

8) pojawianie się nieznanych dotychczas 
problemów społecznych  
– np. cyberprzemoc, 

9) starzenie się społeczności, wzrost liczby 
osób starszych, wymagających wsparcia w 
okresie obniżonej sprawności 
funkcjonalnej, 

10) konieczność ponoszenia kosztu opieki 
instytucjonalnej świadczonej dla osób 
starszych, co w obecnym stanie prawnym 
(częściowa odpłatność lub zwolnienie  
z niej członków rodziny)  znacząco obciąża 
budżet miasta, 

11) częste zmiany przepisów prawa wpływające 
na stanowienie norm prawa lokalnego, 
utrudniające długofalowe planowanie 
przedsięwzięć. 
 

 

 

Wymieniony powyżej katalog mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń ma bardzo szeroki 

zakres. Odnosi się do wielu obszarów, choć nie wyczerpuje wszystkich możliwości, wskazuje jedynie 

najważniejsze obszary, które należy wziąć pod uwagę i które mogą mieć istotny wpływ na planowanie 

i realizację celów strategicznych. Analiza posłuży także do zdefiniowania założeń i określenia 

kierunków działań strategicznych. 

 

Id: 22F61F92-1943-45F6-8AD2-0B8B356C0C75. Podpisany Strona 69



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 

69 
 

4. Założenia strategiczne 

 

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę i analizę SWOT założono, że najbliższy okres 

wprowadzania zmian społecznych na terenie miasta może zaowocować ograniczeniem skutków 

zidentyfikowanych problemów i niekorzystnych zjawisk społecznych, intensyfikacją rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz poprawą jakości życia mieszkańców. Opracowane w niniejszej strategii 

prognozy pokazują w jakim kierunku należy prowadzić zmiany, aby działania strategiczne przyniosły 

jak najlepsze rezultaty oraz jak efektywnie zarządzać zmianą społeczną, aby wszystkim mieszkańcom 

Puław żyło się lepiej. 

 

4.1. Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 

 

Prognozuje się, że cele strategiczne zostaną osiągnięte, a działania w najwyższym stopniu 

zaktywizują i zachęcą mieszkańców do udziału w samodzielnym i konstruktywnym rozwiązywaniu 

pojawiających się problemów. Wdrożenie strategii spowoduje: 

 zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego najuboższych mieszkańców miasta Puławy, 

 utrzymanie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców, umożliwiającego zaspokajanie 

najpilniejszych potrzeb, w tym potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, 

 wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się o zatrudnienie,  

 poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej, w tym szczególnie osób starszych                                  

i niepełnosprawnych, 

 zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych i opiekuńczych w środowisku 

zamieszkania oraz w formach instytucjonalnych – domu pomocy społecznej, ośrodkach 

wsparcia,   

 wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej, 

 umożliwienie dogodnych warunków kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży, 

 umożliwienie dzieciom wychowywania się w rodzinach biologicznych i odpowiedzialnego 

przygotowania do dorosłości. 

Osiągnięcie prognozowanych rezultatów będzie możliwe przy zaangażowaniu samorządu miasta 

Puławy, instytucji publicznych, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli 

społeczności lokalnej. 

Prognozowane zmiany powinny sprzyjać włączeniu społecznemu, umożliwiać integrację 

społeczną, zapobiegać wykluczeniu i marginalizacji oraz przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

 

4.2. Kierunki i zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych 

 

Kierunki i zakres działań jakie powinny być zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2015 zostały określone w oparciu o diagnozę i analizę SWOT, 

w której istotną rolę odegrały opinie przedstawicieli lokalnych instytucji i mieszkańców miasta. 

Według tych opinii jednym z najważniejszych kierunków działań na terenie miasta Puławy jest 

zapobieganie problemom ubóstwa, pauperyzacji i poprawa bezpieczeństwa socjalnego osób, których 

dochody nie pozwalają na zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych oraz utrudniają życie                         

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Problem ten jest powiązany z brakiem dochodów 

bądź niskimi dochodami mieszkańców. Często też jest skutkiem braku możliwości zatrudnienia  

i zarobkowania, powiązany z brakiem potencjału do własnego rozwoju, ale też wypadkową wielu 

czynników ograniczających możliwości wyjścia z trudnej sytuacji. Przeciwdziałanie pogłębianiu się 

zjawiska ubożenia społeczeństwa powinno przebiegać równolegle na różnych płaszczyznach 

oddziaływania. Największy zakres działań w tym obszarze skupiony zostanie na poziomie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zakres działań obejmie: 
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1) udzielanie wsparcia finansowego oraz pomocy w naturze osobom i rodzinom, które 

własnym staraniem, przy wykorzystaniu swoich środków, uprawnień, potencjału                             

i możliwości nie są w stanie samodzielnie poprawić swojej sytuacji ekonomicznej, 

2) udzielenie wsparcia informacyjnego o sposobach i możliwościach zmian trudnej sytuacji, 

3) udzielenie pomocy w dostępie do usług prawnych, psychologicznych, edukacyjnych                       

i innych, których zakres pozwoli na wzmocnienie potencjału osób i rodzin oraz wpłynie 

na poprawę ich statusu społecznego i ekonomicznego, 

4) organizowanie we współpracy z różnymi podmiotami warunków sprzyjających aktywizacji 

i poprawie statusu ekonomicznego osób najuboższych w środowisku lokalnym.  

Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców miasta Puławy wiąże się też                                                 

z zabezpieczeniem w zasobie miasta mieszkań socjalnych i chronionych, które stanowiłyby wsparcie 

dla osób wymagających schronienia na wypadek utraty własnego lokum w wyniku eksmisji bądź 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

 

Bardzo ważną kwestią jest ożywienie lokalnego rynku pracy i umożliwienie  bezrobotnym oraz  

pozostającym bez pracy mieszkańcom zatrudnienia, które spowoduje poprawę sytuacji ekonomicznej. 

W tym obszarze działania należy skoncentrować na: 

1) utrzymaniu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, realizacji działań mających na 

celu tworzenie różnorodnych miejsc pracy,  

2) aktywizacji osób bezrobotnych oraz osób pozostających bez pracy, nie spełniających 

warunków określonych w definicji osoby bezrobotnej, zawartej w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy zastosowaniu narzędzia kontraktu 

socjalnego, 

3) kontynuacji realizacji Programów Aktywnej Integracji i projektów obejmujących 

wsparciem osoby bezrobotne we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 

4) aktywizacji osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na 

obszarze objętym Programem Rewitalizacji Miasta, 

5) rozwoju warunków do podejmowania zatrudnienia w obszarze usług społecznych (np. 

opiekuńczych, rehabilitacyjnych itp.), 

6) promowaniu idei spółdzielczości socjalnej oraz poszukiwaniu racjonalnych rynków zbytu 

dla wytwarzanych produktów i usług. 

 

Jednym z kierunków niezbędnych działań jest przygotowanie na terenie miasta Puławy oferty 

usług dla zabezpieczenia potrzeb najstarszej grupy mieszkańców. Niezbędne są działania wspierające 

osoby w wieku senioralnym w utrzymaniu jak najlepszej sprawności życiowej, w tym wsparcie 

rehabilitacyjne, medyczne, pielęgnacyjne i socjalne, odpowiadające indywidualnym potrzebom 

seniorów. W tym obszarze niezbędne są działania w zakresie: 

1) rozwoju i utrzymania wysokiego poziomu usług opiekuńczych świadczonych w środowisku 

zamieszkania seniora, 

2) rozwoju ośrodka wsparcia i utworzenia domu pomocy społecznej z ofertą całodobowych 

usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla seniorów,  

3) umożliwienia warunków do tworzenia i funkcjonowania rodzinnych domów pomocy, 

gwarantujących osobom w wieku senioralnym pakiet podstawowych usług opiekuńczo-

pielęgnacyjnych, 

4) rozwoju poradnictwa specjalistycznego, prawnego, psychologicznego i socjalnego dla 

osób mających trudności w prowadzeniu spraw emerytalno-rentowych, alimentacyjnych, 

majątkowych oraz rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i środowiskowych, 

5) rozwoju usług rehabilitacyjnych wspomagających w zakresie utrzymania jak najlepszej 

kondycji i samodzielności w funkcjonowaniu, 

6) włączenia osób w wieku senioralnym w aktywne życie społeczności lokalnej poprzez 

udział w klubach seniora, grupach wsparcia i pomocy sąsiedzkiej,  

7) promowania idei wolontariatu seniorów oraz idei pomocy innym i samopomocy, 
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Istotnym aspektem działania jest wspieranie rodzin, w których zagrożony jest proces rozwoju                         

i wychowania dzieci. Objęcie szczególnym wsparciem, zwłaszcza specjalistycznym rodzin, w których 

ten problem został rozpoznany powinno być priorytetowym działaniem strategicznym wszystkich 

instytucji i podmiotów działających na rzecz rodziny. Rodzina, a szczególnie wychowujące się w niej 

dzieci stanowią bardzo ważny potencjał rozwojowy miasta Puławy, dlatego wiele uwagi należy 

poświęcić nie tylko działaniom, które wzmocnią rolę rodziny, ale też przyczynią się tego, aby 

dorastające w rodzinach dzieci mogły wiązać swoją przyszłość z pozostaniem na terenie Puław.  

Najważniejsze działania adresowane zwłaszcza do najmłodszych grup mieszkańców obejmują: 

1) umożliwienie jak największej liczbie rodzin korzystania z różnorodnych form opieki dla 

dzieci (żłobki, przedszkola, itp.),  

2) zapewnienie dostępu dzieciom w wieku szkolnym świetlic szkolnych i środowiskowych,  

3) rozwój świetlicy socjoterapeutycznej z ofertą pomocy w nauce, rozwoju zainteresowań 

i uzdolnień, rozwoju kultury osobistej oraz atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego 

czasu - dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących                  

z rodzin problemowych.  

4) utrzymanie i rozwój klas integracyjnych umożliwiających pełną integrację  

w procesie kształcenia dzieciom z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie obiektów 

szkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (likwidacja barier 

urbanistycznych), 

5) rozwój poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego                   

i socjalnego) dla rodzin wychowujących dzieci, 

6) rozwój usług asystenta rodziny dla rodzin mających problemy w obszarze wychowania 

dzieci, zwłaszcza rodzin, którym zagraża ograniczenie lub pozbawienie władzy 

rodzicielskiej, 

7) monitorowanie sytuacji rodzin i dzieci skierowanych do pieczy zastępczej oraz 

współpraca w procesie usamodzielnienia,  

8) tworzenie warunków do rekreacji, krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz rozbudzania 

zainteresowań poznawczych wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację imprez 

sportowych i rekreacyjnych, tworzenie kawiarenek tematycznych, ścieżek edukacyjnych 

i innych przedsięwzięć. 

9) zacieśnianie więzi międzypokoleniowej w pracy z rodzinami poprzez wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci potencjałem i doświadczeniem seniorów oraz inicjowanie 

tworzenia i funkcjonowania rodzin wspierających. 

 

Biorąc pod uwagę problemy zdrowotne mieszkańców miasta Puławy, ważna jest realizacja 

działań wspomagających uzyskanie jak najlepszych rezultatów leczenia i rehabilitacji oraz  wdrożenie 

programów profilaktycznych zapobiegających pojawianiu się problemów zdrowotnych mieszkańców. 

W tym obszarze wiele uwagi należy poświęcić najmłodszej grupie mieszkańców miasta, głównie                        

z powodu zagrożeń jakie dla zdrowia dzieci i młodzieży niesie ze sobą rozwój współczesnej cywilizacji 

i dostępność urządzeń, które ograniczają aktywność ruchową (komputery, telefony komórkowe).                      

W tym obszarze należy skoncentrować się na: 

1) promocji zdrowego i aktywnego stylu życia oraz tworzeniu warunków do uprawiania 

sportu, turystyki, aktywnej rekreacji, 

2) współpracy z podmiotami wdrażającymi programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki 

i ochrony zdrowia,  

3) promowaniu zdrowego stylu życia bez uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny                       

i innych używek, 

4) prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień, 

5) tworzeniu warunków do rozwoju usług społecznych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych na 

terenie miasta Puławy. 
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Kwestią, której nie należy pomijać w planowaniu działań strategicznych jest wspieranie osób 

niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z rehabilitacją, umożliwieniem 

zarobkowania poprzez organizację właściwych warunków pracy oraz likwidację wszelkich barier 

utrudniających osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie w społeczności lokalnej. W tym 

obszarze należy też zwrócić uwagę na: 

1) likwidację barier urbanistycznych na obszarze miasta, w tym przebudowę i dostosowanie 

parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych, schodów itp.  

2) rozszerzenie oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

umożliwienie coraz większej liczbie osób korzystania z tej oferty, 

3) rozwój mieszkań chronionych, w tym treningowych, umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym nabywanie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego                               

i przygotowanie do samodzielności, 

4) podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności oraz praw i uprawnień 

osób z niepełnosprawnością, 

5) umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom korzystania z poradnictwa 

specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i innych) na obszarze miasta Puławy, 

6) rozszerzenie dostępu osobom niepełnosprawnym do możliwości korzystania z usług 

specjalistycznych oraz asystenckich przy wykonywaniu czynności ograniczonych przez 

niepełnosprawność, 

7) umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu 

społecznym, korzystania z pełni praw i uprawnień na równi z innymi mieszkańcami. 

 

Ważnym kierunkiem planowania działań strategicznych jest przeciwdziałanie przemocy                        

w rodzinie. Obszar tych działań należy wypełnić zwłaszcza działaniami informacyjnymi                                        

i profilaktycznymi, aby w jak największym stopniu uświadomić mieszkańcom zagrożenia oraz 

informować jak należy im przeciwdziałać i chronić się przed utrwaleniem niepożądanych zachowań 

społecznych.  

Do wdrożenia planowanych kierunków działań powinien być jak najlepiej wykorzystany 

potencjał miejscowej infrastruktury oraz lokalne instytucje. Zakłada się, że ważnym aspektem będzie 

wykorzystanie potencjału miejskich i osiedlowych domów kultury, jak również ośrodków sportu dla 

których ważne jest wzbogacenie i rozszerzenie oferty adresowanej do różnych kategorii mieszkańców, 

w tym dzieci i seniorów.  

Wskazane kierunki zmian społecznych nie wyczerpują wszystkich możliwości i potencjału miasta 

Puławy. Zakłada się, że planowane zmiany będą wdrażane sukcesywnie, z uwzględnieniem możliwości 

organizacyjnych i finansowych samorządu oraz instytucji wspierających samorząd w realizacji zadań. 

Wytyczone kierunki zmian znajdują swoje odzwierciedlenie w celach szczegółowych (operacyjnych), 

jakie zostały zdefiniowane dla niniejszej strategii. 

 

 

 

5. Misja i cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Puławy  na lata 2017-2025 

 

W dokumencie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy  

na lata 2005-2016 ustanowiono, że misją strategii jest wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie 

równych szans rozwoju i skuteczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.  

Obecny dokument podtrzymuje tę koncepcję, ale też wymaga zachowania zgodności  

z obowiązującymi standardami polityki społecznej. Współcześnie  wiele uwagi poświęca  

się włączeniu społecznemu osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W tym kontekście misję obecnie tworzonej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Puławy na lata 2017-2025 można uzupełnić o zapewnienie mieszkańcom miasta Puławy jak najlepszej 

jakości życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Tak sformułowana misja mimo, że 
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obejmuje wiele sfer życia społecznego ma jednak bardzo ogólny charakter. Pragmatyczny charakter 

dokumentu uzasadnia też rozszerzenie misji o wymiar praktyczny.   

W tym stanie rzeczy należy wskazać, że misją strategii jest planowe wdrożenie 

długoterminowych celów odpowiadających generalnym kierunkom działania, z wykorzystaniem 

alokacji zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. Takie określenie sprawia, że 

misja „Strategii” utożsamiana jest z realnym planowaniem oraz odpowiedzialnością za całość 

wdrażania działań.  

Biorąc pod uwagę omawiane aspekty misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Puławy na lata 2017-2025 jest „wspieranie potencjału ludzkiego, umożliwienie równych 

szans rozwoju i skuteczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych, 

zapewnienie mieszkańcom miasta Puławy jak najlepszej jakości życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka oraz  planowe wdrożenie długoterminowych celów 

odpowiadających generalnym kierunkom działania, z wykorzystaniem alokacji zasobów, jakie 

są niezbędne do realizacji przyjętych celów”. 

 Wypełnienie zdefiniowanej misji stanowić będą cele opisane w dalszej części rozdziału. 

 

 

5.1. Cel główny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy 

na lata 2017-2025 

 

W oparciu o rozpoznane problemy społeczne oraz zdefiniowane kierunki działań ustalono cele 

strategiczne. Za cel główny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 

2017-2025 uznano „Zapewnienie mieszkańcom miasta Puławy bezpieczeństwa socjalnego, 

dogodnych warunków do życia i rozwoju oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.  

Tak sformułowany cel strategii rozwiązywania problemów społecznych obejmuje wszystkie jej 

obszary problemowe i adresowany jest do wszystkich potencjalnych mieszkańców miasta Puławy, 

których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego.  

Do realizacji celu głównego zostały ustalone cele szczegółowe odnoszące się do poszczególnych 

obszarów problemowych oraz zadania niezbędne do realizacji celów. Każdy z celów został też 

opatrzony wskaźnikami odzwierciedlającymi poziom realizacji celu. 

 

 

5.2. Cele szczegółowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Puławy na lata 2017-2025 

 

Dla pełnego wdrożenia celu głównego opracowano cele szczegółowe (operacyjne) obejmujące 

zróżnicowane obszary interwencji i działań na rzecz mieszkańców miasta Puławy. Zdefiniowane cele 

to: 

1) Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom nie posiadającym dochodów 

własnych, lub posiadającym dochody nie wystarczające na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb życiowych.  

2) Zapewnienie dostępu do zróżnicowanych usług społecznych osobom w wieku senioralnym, 

chorym i niepełnosprawnym. 

3) Wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych 

warunków wychowania i rozwoju. 

4) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona osób doświadczających przemocy. 

5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom. 

6) Przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój rynku pracy. 

Zakłada się, że sformułowane cele szczegółowe umożliwią ograniczenie skutków problemów 

społecznych rozpoznanych na terenie miasta Puławy. Ponadto dopuszcza się możliwość wprowadzania 

uzupełnień i modyfikacji treści celów szczegółowych w wyniku aktualizacji diagnozy społecznej lub                             
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w wyniku pojawiających się okoliczności wywołujących inne niż rozpoznane dotychczas zjawiska                              

i problemy społeczne.  

 

5.3. Wskaźniki realizacji celów strategicznych 

 

Wskaźniki realizacji celu głównego stanowić będą efekt końcowy wdrażania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych.  Dla pomiaru tego celu ustalono następujące wskaźniki:  

 Wskaźnik nr 1; do 2025 roku corocznie co najmniej 90% osób ubiegających się o pomoc 

zostanie objęta wsparciem w ramach różnorodnych świadczeń instytucji wspierających19. 

Pomiar wskaźnika stanowić będzie liczba zasadnych wniosków o objęcie wsparciem 

rozpatrzona pozytywnie w stosunku do wszystkich zasadnych wniosków złożonych przez 

mieszkańców do instytucji wspierających.  

 Wskaźnik ten będzie odzwierciedleniem ilości i jakości działań interwencyjnych  

w zakresie utrzymania bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców oraz przeciwdziałania 

ich wykluczeniu i marginalizacji społecznej. 

 Wskaźnik nr 2; do 2025 roku wzrośnie o 30% w stosunku do 2015 roku liczba osób objętych 

pracą socjalną 20 , mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom samodzielne 

pokonywanie trudności życiowych.  

 Wskaźnik ten będzie odzwierciedleniem profilaktyki społecznej prowadzonej na rzecz 

osób i rodzin, w których pojawiają się problemy. 

Wskaźniki dla szczegółowych celów strategicznych ustalono w taki sposób, aby można je było 

analizować i porównać zarówno w corocznym raporcie sprawozdawczym jak i innych raportach 

związanych z monitorowaniem zachodzących zmian. Szczegółowy wykaz wskaźników przypisanych 

poszczególnym celom zawiera zamieszczona dalej tabela. 

 

 

Tabela 61. Wskaźniki realizacji celów szczegółowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Puławy na lata 2017-2025 

Lp. Treść celu szczegółowego Wskaźnik w danym roku kalendarzowym 

1. 

Utrzymanie bezpieczeństwa 
socjalnego mieszkańców nie 
posiadających dochodów 
własnych, lub posiadających 
dochody nie wystarczające na 
zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych 
 

1) liczba rodzin objętych pomocą społeczną bez 
względu na liczbę i rodzaj świadczeń, 

2) liczba osób, którym przyznano zasiłki pieniężne, 
3) liczba osób objętych dożywianiem, 
4) wartość przyznanych świadczeń (różnych)  

pieniężnych w roku budżetowym, 
5) wysokość środków przeznaczonych na 

dofinansowanie dożywiania w skali roku, 
6) liczba mieszkań chronionych i/lub lokali 

socjalnych dla osób z problemami lokalowymi, 
7) liczba osób korzystających z mieszkań socjalnych        

i chronionych. 

2. 

Zapewnienie dostępu do 
zróżnicowanych usług społecznych 
osobom w wieku senioralnym, 
chorym i niepełnosprawnym 

1) liczba osób objętych pomocą w ramach usług 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych, 

2) liczba zatrudnionych opiekunek  
w przeliczeniu na etaty, 

3) liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych, 
4) liczba osób skierowanych do domów pomocy 

społecznej, 
5) liczba osób objętych innymi usługami (ze 

wskazaniem ich rodzaju), 

                                                           
19 Pod pojęciem instytucji wspierających rozumie się wszystkie instytucje realizujące zadania statutowe  
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym instytucje, którym samorząd zlecił realizację zadań ustawowych na 
mocy obowiązujących przepisów  prawa. 
20 Pod pojęciem pracy socjalnej rozumie się działalność określoną w art. 6 pkt.12) ustaw z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy 
społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) 
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6) liczba osób niepełnosprawnych objętych wparciem 
w danym roku (np. wypożyczanie sprzętu 
rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego i inne). 

3. 

Wzmocnienie roli i funkcji rodziny 
oraz zapewnienie dzieciom  
i młodzieży właściwych warunków 
wychowania i rozwoju 
 

1) liczba rodzin objętych „programem 500+”, 
2) liczba dzieci objętych „programem 500+”, 
3) liczba rodzin objętych programem wsparcia 

rodziny, 
4) liczba osób korzystających z poradnictwa 

specjalistycznego, w tym rodzinnego, 
5) liczba dzieci skierowanych do pieczy zastępczej 

(bez względu na formę pieczy), 
6) liczba zatrudnianych asystentów rodziny, 
7) liczba dzieci, którym umożliwiono powrót z pieczy 

zastępczej do rodzin biologicznych, 
8) wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

współfinansowanie pobytu dzieci w systemie 
pieczy zastępczej. 

4. 
Przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie i ochrona osób 
doświadczających przemocy 

1) liczba założonych Niebieskich Kart w roku 
kalendarzowym, 

2) liczba osób dotkniętych przemocą kierowanych do 
Ośrodków Wsparcia, 

3) liczba inicjatyw informacyjno-edukacyjnych na 
rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, 
liczba wniosków o ściganie sprawców przemocy 

4) liczba wniosków o wszczęcie postępowania 
przygotowawczego. 

5. 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
narkomanii i innym uzależnieniom. 
 

1) liczba osób objętych działaniami MKRPA, 
2) liczba osób objętych programami i projektami na 

rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, 
3) liczba osób skierowanych do Zakładów Leczenia 

Uzależnień, 
4) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 
5) liczba inicjatyw społecznych w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 
(kampanii informacyjnych, imprez plenerowych 
itp.). 

6. 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz 
rozwój rynku pracy 

1) liczba osób  skierowanych do pracy w ramach prac 
społecznie użytecznych lub innych form 
zatrudnienia wspieranego, 

2) liczba osób objętych Programami Aktywne.j 
Integracji lub innymi we współpracy z PUP 

 

Zaproponowane wskaźniki stanowią zestaw najbardziej istotnych informacji niezbędnych do 

monitorowania postępu wdrażania strategii. Ich zakres  może  być uzupełniony o informacje                          

i wskaźniki pojawiające się w realizowanych na obszarze miasta Puławy programach i projektach 

lokalnych, a także o wskaźniki będące odzwierciedleniem działań statutowych i ustawowych 

podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.   

 

 

5.4. Monitoring realizacji celów i działań strategicznych 

 

Monitoring realizacji celów strategicznych prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. W okresie wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 

2017-2025 raporty ewaluacyjne będą opracowywane w okresach trzyletnich. Pierwszy raport zostanie 

opracowany na okres 2017-2019, kolejny za okres 2020-2022. Ostatni zarazem końcowy raport 
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ewaluacyjny zostanie opracowany za cały okres wdrażania strategii. Raporty  zostaną  opracowane  

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Puławach, jako  jednostkę odpowiedzialną  za 

koordynację wdrażania zaplanowanych w strategii działań, we współpracy z podmiotami 

uczestniczącymi w ich wdrażaniu. 

Ocena wdrażania działań Strategii prowadzona będzie w dwóch wymiarach. Po pierwsze – jako 

ocena wdrażania działań strategii pod względem ich ilości i zasięgu, po drugie – jako ocena charakteru 

zmian, które strategia wprowadziła w życiu społecznym, a więc „czy? - i na ile?” wdrażane zmiany 

przyczyniły się do rozwiązania lokalnych problemów. 

Efekt realizacji działań powinien być porównany z sytuacją wyjściową. Osiągnięcie celu 

strategicznego powinno pociągać za sobą pytanie jak utrzymać stan, który osiągnięto? Jak go 

umacniać i rozwijać?  

Monitoring i ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o zastosowane w trakcie wdrażania 

strategii narzędzia, tj. programy, projekty, zadania statutowe oraz podejmowane przedsięwzięcia 

wpisujące się w cele strategii i mające wpływ na ich realizację.  

W procesie monitorowania zostanie wykorzystane narzędzie stanowiące tabelaryczne 

zestawienie wydatków ponoszonych na realizację poszczególnych programów, projektów i innych 

działań.  

Na ostatnim etapie oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na 

lata 2005-2016 niezbędne będzie opracowanie wniosków z realizacji oraz określenie rekomendacji na 

przyszłość, jako sugestii do planowania kolejnych działań społecznych. 

 

 

6. Opis sposobu realizacji strategii oraz działań niezbędnych do osiągania 

celów strategicznych 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy  na lata 2017-2025 wdrażana 

będzie poprzez realizację programów, projektów, w tym projektów socjalnych oraz konkretnych 

zadań realizowanych przez podmioty i instytucje współdziałające na poziomie miasta Puławy  

z administracją samorządową.  

 

Do najważniejszych narzędzi wdrażania strategii należą: 

 Programy wspierania rodziny. 

 Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Programy przeciwdziałania narkomanii. 

 Programy i projekty związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją zawodową 

mieszkańców, w tym Programy Aktywnej Integracji wdrażane we współpracy                                   

z Powiatowym Urzędem Pracy. 

 Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do 2020 z perspektywą do 2030 roku 

przyjęty uchwałą nr  XXXVI/338/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r. 

 Programy osłonowe adresowane do różnych kategorii społecznych w zależności od 

rozpoznanych potrzeb, w tym programy krajowe, których działania obejmują 

mieszkańców, np. Program 500+, Program „Za życiem”, Program „Karta Dużej Rodziny” 

itp.  

 Programy osłonowe adresowane do różnych kategorii społecznych w zależności od 

rozpoznanych potrzeb, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Działania mogą być realizowane na różnych poziomach począwszy od współpracy partnerskiej, 

aż po zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie określonym przepisami prawa. W zlecaniu zadań 

preferowane będą procedury oparte na przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego                                         
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i wolontariacie, promujące działania miejscowych organizacji pożytku publicznego z zachowaniem 

zasad konkurencyjności i najwyższej jakości rezultatów.  

Programy i projekty muszą być zbieżne z założeniami niniejszej strategii oraz tak zaplanowane, 

aby wpisywały się w strukturę celu głównego strategii lub celów szczegółowych, zaś efekty realizacji 

programu lub projektu będą wpływały na osiągnięcie celu głównego strategii. Za priorytetowe  

w realizacji celów strategicznych uznane będą programy i projekty wdrażane z zastosowaniem: 

 metod partycypacyjnych - włączających interesariuszy społecznych do podejmowania 

wspólnych działań społecznych, 

 metod aktywizujących – włączających osoby z tzw. kategorii ryzyka w zmianę  

ich trudnej sytuacji, 

 metod integrujących – wzmacniających lokalne więzi społeczne w czasie wspólnych 

działań na rzecz osób z grup ryzyka oraz na rzecz upowszechniania dobrych praktyk, 

 metod profilaktycznych – zapobiegających pojawianiu się trudnych sytuacji społecznych 

oraz minimalizujących przyczyny generujące takie sytuacje,  

 metod niwelujących – rozwiązujących problemy, eliminujących niepożądane zjawiska lub 

sytuacje. 

Niezależnie od metod wdrażania strategii, do realizacji celów strategicznych mogą przyczynić 

się wszystkie instytucje, organizacje i osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonanie zadań, 

zarówno osoby reprezentujące instytucje miasta Puławy, jak i przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, wolontariusze, przedsiębiorcy, mieszkańcy, sponsorzy i inne osoby. 

 

 

7. Ramy finansowe strategii oraz źródła finansowania wydatków niezbędnych 

do osiągnięcia celów strategicznych 

 

Polityka społeczna, zapobieganie ubożeniu społeczeństwa, przeciwdziałanie marginalizacji                        

i wykluczeniu społecznemu oraz rozwiązywanie problemów społecznych obejmują jedną  

z ważniejszych sfer działania społecznego. Wśród zadań publicznych gminy obszar ten zajmuje 

priorytetowe miejsce, co dotychczas gwarantowało możliwość pozyskania środków na realizację 

zadań z zakresu polityki i pomocy społecznej. Kierunki kształtowania polityki społecznej na najbliższe 

lata nie przewidują zasadniczych zmian w finansowaniu działań o charakterze socjalnym, co pozwala 

mieć gwarancję częściowego ich finansowania z budżetu państwa. Nie bez znaczenia w całokształcie 

finansowania działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-

2025 może być udział funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. 

Największy udział w realizacji działań strategicznych przypada jednak funduszom samorządu 

miasta Puławy, wzmocnionym potencjałem innych podmiotów wspierających realizację zadań na 

rzecz mieszkańców miasta. Środki finansowe niezbędne do wdrażania działań strategii mogą 

pochodzić ze środków na ustawową realizację zadań publicznych, statutową działalność instytucji                  

i organizacji (np. organizacji pozarządowych) lub grantów pozyskanych na realizację konkretnych 

programów lub projektów. 

Budżet na realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 

2017-2025 będzie szacowany w okresach rocznych, stosownie do obowiązujących w tym obszarze 

przepisów prawa. Zakłada się, że wydatki na realizację celów strategicznych oscylować będą 

corocznie w granicach zbliżonych do wydatków planowanych na 2017 rok.  

Szczegółowe wartości wydatków niezbędnych do osiągania celów strategii corocznie podlegają 

zatwierdzeniu przez Radę Miasta Puławy, w trybie przewidzianym dla uchwalania budżetu miasta. 
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8. Informacja i promocja wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 

 

Osiągnięciu celu głównego strategii towarzyszyć będzie informacja o wdrażaniu działań 

strategicznych, a strategia i wywołane przez nią zmiany staną się udziałem i własnością społeczności 

lokalnych.  

Promocja działań strategicznych odbywać się będzie poprzez konsultacje społeczne, dyskusje 

na forum społeczności lokalnych, w tym dyskusje z udziałem przedstawicieli Zespoły ds. wdrażania               

i monitorowania strategii powołanego przez Prezydenta Miasta, prezentację dobrych praktyk                            

w zakresie rozwiązania problemów społecznych na poziomie społeczności lokalnych, na spotkaniach 

mieszkańców, posiedzeniach komisji Rady Miasta Puławy, sesjach Rady Miasta Puławy, konferencjach 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz w lokalnych i regionalnych mediach. 

Promotorami zmiany społecznej będą nie tylko koordynatorzy strategii i podmioty 

odpowiedzialne za jej wdrożenie, ale także beneficjenci i adresaci działań, którzy w sposób 

bezpośredni będą odczuwać skutki zmian. 

 

9. Zasady aktualizacji i wprowadzania zmian w Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2017-2025 jest 

wieloletnim dokumentem planistycznym i co do zasady nie powinna ulegać zmianom czy modyfikacji. 

W szczególności nie mogą ulegać zamianie cele strategii oraz wskaźniki ich realizacji.  

Ze względu na fakt, że strategia określa obszar dynamiczny pod względem natężenia 

problemów społecznych, może podlegać aktualizacji mającej na celu odniesienie do okoliczności lub 

faktów, których istnienia nie można było przewidzieć na etapie projektowania dokumentu, lub które 

pojawiły się w trakcie wdrażania działań strategii, np. nie występujące wcześniej problemy 

społeczne. Aktualizacja może nastąpić także w przypadku  istotnych zamian w przepisach prawa 

regulujących zakres zadań samorządu gminy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz 

finansowania tych zadań z budżetu gminy. 

Mając powyższe na względzie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy 

na lata 2017-2025 może być aktualizowana w następujących obszarach:  

 Diagnostycznym – jeśli na obszarze miasta Puławy pojawią się problemy społeczne nie istniejące 

w czasie opracowywania strategii. 

 Planistycznym – jeśli w trakcie wdrażania strategii okaże się, że pominięto działania  istotne dla 

rozwiązywania istniejących problemów lub wystąpi konieczność zaplanowania działań dla nowych 

problemów, zdiagnozowanych w trakcie wdrażania strategii.  

 Wdrożeniowym – jeśli w trakcie wdrażania strategii okaże się, że zmienią się podmioty 

odpowiedzialne za wdrożenie konkretnych zadań lub zaplanowane działania są nieadekwatne do 

potrzeb i trzeba je zastąpić innymi. 

 Ewaluacyjnym – jeśli w trakcie wdrażania strategii zajdą istotne okoliczności mające wpływ na 

ocenę skuteczności planowanych działań. 

Inicjatorem (wnioskodawcą) aktualizacji strategii może być: 

 Osoba zarządzająca MOPS w Puławach (dyrektor) jako reprezentant podmiotu koordynującego 

wdrażanie Strategii. 

 Każdy z podmiotów partnerskich uczestniczących we wdrażaniu strategii. 

 Podmiot zewnętrzny sprawujący nadzór i kontrolę nad działaniem miasta Puławy 

w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. 

 Inny podmiot w uzasadnionych sytuacjach. 

Aktualizacja strategii może odbywać się nie częściej niż raz do roku, o ile zajdą okoliczności 

uzasadniające przeprowadzenie aktualizacji. Okres aktualizacji może być powiązany z okresem 

sprawozdawczym. Aktualizacja strategii odbywa się w trybie przewidzianym dla jej uchwalenia.
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