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Raport o stanie Miasta Przasnysz za rok 2020, został opracowany na podstawie szczegółowych 

danych pozyskanych z Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych i danych 

statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Raport zawiera dane według 

stanu na 31 grudnia 2020 roku, o ile nie zaznaczono inaczej. 

 

 

 

Opracowanie:  

Joanna Siedlecka   

Wydział Inwestycji, Rozwoju  i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 
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1. Wstęp 

 

Raport o stanie miasta Przasnysz za 2020 rok przygotowany został na podstawie art. 28aa ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). Raport to 

dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym jego 

złożenie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz 

budżetu obywatelskiego. Niniejszy Raport o stanie miasta jest trzecim tego typu dokumentem 

i przedstawia pracę samorządu miejskiego w 2020 roku w kontekście celów wyznaczonych przez 

dokumenty strategiczne. 

 

2. Burmistrz jako Kierownik Urzędu Miasta Przasnysz 

 

Urząd Miasta Przasnysz jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Przasnysz zapewniającą 

obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Burmistrza Przasnysza, Rady Miejskiej 

w Przasnyszu oraz jej organów wewnętrznych. Burmistrz Przasnysza swoje zadania wykonuje za 

pośrednictwem Urzędu Miasta, jest zwierzchnikiem służbowym wobec zastępcy burmistrza, 

skarbnika miasta, sekretarza miasta oraz pozostałych pracowników urzędu (schemat nr 1).  

 
Schemat. System kierowania Urzędem Miasta Przasnysz (stan na dzieo 20 grudnia 2020 r.) 

 
Źródło: Struktura organizacyjna, Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Przasnysza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Przasnysz. 

 

W 2020 r. Burmistrz Przasnysza w ramach swojej działalności wydał  131 Zarządzeo, 18 

upoważnieo i 6 pełnomocnictw. Według stanu na dzieo 31.12.2020 r. w Urzędzie Miasta Przasnysz 

było zatrudnionych 69 osób, w tym na stanowiskach urzędniczych 59 osób (Wykres nr 1). Na 

niepełny wymiar czasu pracy zatrudnionych jest 10% pracowników Urzędu. W 2020 r.  
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przeprowadzono 1 nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Podatków i Opłat 

Lokalnych. W Urzędzie Miasta Przasnysz pracują głównie kobiety, aż 71% całej kadry. 

 

Współczynnik aktywności zawodowej tych osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta 

Przasnysz według stanu na koniec 2020 r. wynosił 7%. Ponadto, w tym miejscu należy podkreślid, 

że budynek Urzędu jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Osoby 

niepełnosprawne stanowią jedną z grup znajdujących się w niekorzystnym położeniu na rynku 

pracy. Mimo, że w ostatnich latach sytuacja osób niepełnosprawnych wyraźnie się poprawia, to 

nadal jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych.  

 

Wg stanu na koniec 2020 r., wśród zatrudnionych pracowników na stanowiskach urzędniczych 90% 

posiadało wykształcenie wyższe. Pracownicy urzędu, chcący podnieśd swoje kwalifikacje 

zawodowe, mają możliwośd skorzystania z dofinansowania kosztów nauki lub studiów. W tym 

zakresie troje pracowników uzyskało wsparcie finansowe Urzędu, jedna osoba na studiach 

licencjackich i dwie osoby na studiach podyplomowych. 

 

Poziom kwalifikacji zawodowych jest nie tylko zależny od poziomu wykształcenia, ale również od 

ciągłego doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy. Tym celom służą różnego rodzaju 

szkolenia, na które kierowani są pracownicy Urzędu Miasta Przasnysz. Szkolenia i samokształcenie 

pracowników rozumiane są jako systematyczny rozwój postaw, wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do prawidłowego wykonywania zadao i stanowią priorytetowy obszar zarządzania kadrami 

w Urzędzie Miasta Przasnysz. W 2020 r. wydano na ten cel 8.512,00 zł. 

 

 
Wykres. Struktura stanowisk w Urzędzie Miasta Przasnysz, stan na dzieo 31.12.2020 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM 
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3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Przasnyszu  

 

W 2020 roku Rada Miejska obradowała na 13 sesjach i podjęła 111 uchwał, w tym 32 dotyczące 

finansów publicznych, 11 z zakresu programów strategicznych oraz 68 dotyczących innych 

zagadnieo pozostających we właściwości organu stanowiącego. Rada Miejska podjęła również 

1 apel. Frekwencja radnych dotycząca obecności podczas sesji wyniosła w 20120 roku 86,5%. 

Komisje natomiast odbyły 43 posiedzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym 

wszystkie uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2019 roku zostały przesłane Wojewodzie 

Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jako organom sprawującym nadzór prawny 

nad działalnością organu stanowiącego (art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym).  

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a te 

o charakterze również do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie uchwały zostały wykonane 

przez organ wykonawczy Miasta z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami 

i przepisami prawa. Informację o realizacji poszczególnych uchwał zawiera poniższa tabela. 

 
Tabela. Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszy w 2020 roku. 

Lp. 

 

Numer i Data 

podjęcia 

Uchwała w sprawie Sposób 

wykonania 

1 Uchwała Nr 

XXII/155/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

2 Uchwała Nr 

XXII/156/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok 

Zrealizowano 

3 Uchwała Nr 

XXII/157/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

Ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac 

społecznie użytecznych na rok 2020. 

Zrealizowano 

4 Uchwała Nr 

XXII/158/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

Przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Miasto Przasnysz na rok 2020. 

Zrealizowano 

5 Uchwała Nr 

XXII/159/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

Przystąpienia do opracowania programów strategicznych 

Gminy Miasta Przasnysz w ramach programu „Rozwój 

lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 

Zrealizowano 

6 Uchwała Nr 

XXII/160/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

Przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości. Zrealizowano 

7 Uchwała Nr 

XXIII/161/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020-2029 

Zrealizowano 
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8 Uchwała Nr 

XXIII/162/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok 

Zrealizowano 

9 Uchwała Nr 

XXIII/163/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej. 

Zrealizowano 

10 Uchwała Nr 

XXIII/164/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu przez nieruchomośd stanowiącą własnośd 

Gminy Miasta Przasnysz. 

Zrealizowano 

11 Uchwała Nr 

XXIII/165/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie 

przetargu. 

 

Zrealizowano 

12 Uchwała Nr 

XXIII/166/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Zmiany uchwały Nr XX/145/2019 Rady Miejskiej w 

Przasnysz w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Przasnysza, na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg. 

Zrealizowano 

13 Uchwała Nr 

XXIII/167/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Przystąpienia do Związku Miast Polskich. 

 

 

Zrealizowano 

14 Uchwała Nr 

XXIII/168/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na 

ławników. 

 

Zrealizowano 

15 Uchwała Nr 

XXIII/169/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z 

siedzibą w Radomiu informacji o kandydatach na 

ławników. 

 

Zrealizowano 

16 Uchwała Nr 

XXIII/170/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Przasnysza 

w zakresie odnawialnych źródeł energii na budynkach 

użyteczności publicznych. 

Zrealizowano 

17 Uchwała Nr 

XXIII/171/2020 z 

dnia 25.02.2020 r. 

Zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Przasnysz 

Zrealizowano 

18 Uchwała Nr 

XXIV/172/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

19 Uchwała Nr 

XXIV/173/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok 

Zrealizowano 

20 Uchwała Nr 

XXIV/174/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Przasnysz w 2020 roku. 

Zrealizowano 

21 Uchwała Nr 

XXIV/175/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w 

Zrealizowano 
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miejscu sprzedaży. 

22 Uchwała Nr 

XXIV/176/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla 

Miasta Przasnysz”. 

Zrealizowano 

23 Uchwała Nr 

XXIV/177/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Zrealizowano 

24 Uchwała Nr 

XXIV/178/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z 

siedzibą w Tarnowie. (ul. Leszno) 

 

Zrealizowano 

25 Uchwała Nr 

XXIV/179/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z 

siedzibą w Tarnowie. (ul. Makowska) 

Zrealizowano 

26 Uchwała Nr 

XXIV/180/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w 

Lublinie. 

W trakcie 

realizacji 

27 Uchwała Nr 

XXIV/181/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Delegowania Burmistrza Przasnysza do Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Miast Polskich. 

Zrealizowano 

28 Uchwała Nr 

XXIV/182/2020 z 

dnia 28.04.2020 r. 

Zmiany uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w 

Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 

opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych 

na targowisku miejskim przy ulicy Polnej w Przasnyszu. 

Zrealizowano 

29 Uchwała Nr 

XXV/183/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej 

Zrealizowano 

30 Uchwała Nr 

XXV/184/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

31 Uchwała Nr 

XXV/185/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok 

Zrealizowano 

32 Uchwała Nr 

XXV/186/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie 

(ul. A.Bienia) 

Zrealizowano 

33 Uchwała Nr 

XXV/187/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie 

(ul. Kolejowa) 

Zrealizowano 

34 Uchwała Nr 

XXV/188/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Zmiany uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w 

Przasnyszu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł 

ciepła na terenie Miasta  Przasnysz obejmujące w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji do 

dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie 

Zrealizowano 
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udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

 

35 Uchwała Nr 

XXV/189/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w 

ośrodkach wsparcia  udzielających schronienia  osobom 

bezdomnym z terenu Gminy Miasta Przasnysz 

Zrealizowano 

36 Uchwała Nr 

XXV/190/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalnośd 

Burmistrza Przasnysza. 

Zrealizowano 

37 Uchwała Nr 

XXV/191/2020 z dnia 

26.05.2020 r. 

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Zrealizowano 

38 Uchwała Nr 

XXVI/192/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020 - 2029. 

 

Zrealizowano 

39 Uchwała Nr 

XXVI/193/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok. 

Zrealizowano 

40 Uchwała Nr 

XXVI/194/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Miasto Przasnysz. 

 

Zrealizowano 

41 Uchwała Nr 

XXVI/195/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Zmiany uchwały nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w 

Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 

opłaty rezerwacyjnej za korzystanie ze stoisk handlowych 

na targowisku miejskim przy ul. Polnej w Przasnyszu. 

 

Zrealizowano 

42 Uchwała Nr 

XXVI/196/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w 

Lublinie. 

 

Zrealizowano 

43 Uchwała Nr 

XXVI/197/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

 

W trakcie 

realizacji 

44 Uchwała Nr 

XXVI/198/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Wymagao, jakie powinien spełniad projekt Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przasnysz na rok 2021. 

Uchylona 

45 Uchwała Nr 

XXVI/199/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Rozpatrzenia skargi na działalnośd Burmistrza Przasnysza. Zrealizowano 

46 Uchwała Nr 

XXVI/200/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Udzielenia Burmistrzowi Przasnysza wotum zaufania. Zrealizowano 

47 Uchwała Nr 

XXVI/201/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 

2019 r. 

Zrealizowano 

48 Uchwała Nr Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przasnysza z tytułu Zrealizowano 
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XXVI/202/2020 z 

dnia 23.06.2020 r. 

Wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2019 rok. 

49 Uchwała Nr 

XXVII/203/2020 z 

dnia 07.07.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020 - 2029. 

 

Zrealizowano 

50 Uchwała Nr 

XXVII/204/2020 z 

dnia 07.07.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok. 

Zrealizowano 

51 Uchwała Nr 

XXVII/205/2020 z 

dnia 07.07.2020 r. 

Wymagao, jakie powinien spełniad projekt Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przasnysz na rok 2021. 

W trakcie 

realizacji 

52 Uchwała Nr 

XXVIII/206/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok. 

Zrealizowano 

53 Uchwała Nr 

XXVIII/207/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

Emisji obligacji komunalnych Zrealizowano 

54 Uchwała Nr 

XXVIII/208/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

Określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Miasta Przasnysza 

Zrealizowano 

55 Uchwała Nr 

XXVIII/209/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

W sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz 

Zrealizowano 

56 Uchwała Nr 

XXVIII/210/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

Określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w 

Gminie Miasto Przasnysz w roku szkolnym 2020/2021 

Zrealizowano 

57 Uchwała Nr 

XXVIII/211/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedziba w 

Warszawie 

W trakcie 

realizacji 

58 Uchwała Nr 

XXVIII/212/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

Zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia 

składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w 

Przasnyszu – Komisji Rewizyjnej 

Zrealizowano 

59 Uchwała Nr 

XXVIII/213/2020 z 

dnia 28.07.2020 r. 

Zmiany uchwały nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w 

Przasnyszu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 

Zrealizowano 

60 Uchwała Nr 

XXIX/214/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

61 Uchwała Nr 

XXIX/215/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok 

Zrealizowano 
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62 Uchwała Nr 

XXIX/216/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i 

wprowadzenia zwolnieo od tego podatku 

Zrealizowano 

63 Uchwała Nr 

XXIX/217/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Zmiany uchwały nr XXVIII/209/2020 Rady Miejskiej w 

Przasnyszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zasad 

udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęd nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz 

Zrealizowano 

64 Uchwała Nr 

XXIX/218/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku 

prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za 

wyżywienie 

Zrealizowano 

65 Uchwała Nr 

XXIX/219/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Przasnysz w 2020 roku 

Zrealizowano 

66 Uchwała Nr 

XXIX/220/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i 

siłowni zewnętrznych stanowiących własnośd Gminy 

Miasta Przasnysz 

Zrealizowano 

67 Uchwała Nr 

XXIX/221/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska 

wielofunkcyjnego stanowiącego własnośd Gminy Miasta 

Przasnysz 

Zrealizowano 

68 Uchwała Nr 

XXIX/222/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Centrum”. 

Zrealizowano 

69 Uchwała Nr 

XXIX/223/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Rozpatrzenia skargi na działalnośd Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. 

Zrealizowano 

70 Uchwała Nr 

XXIX/224/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Uchwała intencyjna w sprawie współpracy Miasta 

Przasnysz z Powiatem Przasnyskim w przedmiocie realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa basenu 

krytego wraz z lodowiskiem sezonowym” 

Zrealizowano 

71 Uchwała Nr 

XXIX/225/2020 z 

dnia 08.09.2020 r. 

Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przasnyskiemu w 

zakresie przekazania dokumentacji technicznej wraz z 

autorskimi prawami majątkowymi 

Zrealizowano 

72 Uchwała Nr 

XXX/226/2020 z dnia 

29.09.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020-2029 

Zrealizowano 

73 Uchwała Nr 

XXX/227/2020 z dnia 

29.09.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok 

Zrealizowano 

74 Uchwała Nr 

XXX/228/2020 z dnia 

29.09.2020 r. 

Zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Miejskiej w Przasnyszu 

Zrealizowano 

75 Uchwała Nr 

XXX/229/2020 z dnia 

29.09.2020 r. 

Rozpatrzenia skargi na działalnośd Burmistrza Przasnysza Zrealizowano 
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76 Uchwała Nr 

XXXI/230/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020 - 2029. 

 

Zrealizowano 

77 Uchwała Nr 

XXXI/231/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok. 

 

Zrealizowano 

78 Uchwała Nr 

XXXI/232/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu – tężni 

solankowej zlokalizowanej przy ul. Orlika w Przasnyszu. 

Zrealizowano 

79 Uchwała Nr 

XXXI/233/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Przasnysz na 

lata 2021-2024. 

 

Zrealizowano 

80 Uchwała Nr 

XXXI/234/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Przyjęcia Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta 

Przasnysz na lata 2021-2024. 

 

Zrealizowano 

81 Uchwała Nr 

XXXI/235/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania przy wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Przasnysz. 

Zrealizowano 

82 Uchwała Nr 

XXXI/236/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Nadania nazwy ulicy. Zrealizowano 

83 Uchwała Nr 

XXXI/237/2020 z 

dnia 27.10.2020 r. 

Nadania nazwy mostowi. Zrealizowano 

84 Uchwała Nr 

XXXII/238/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeo Wodociągowych i Urządzeo Kanalizacyjnych na 

lata 2021-2024”. 

 

W trakcie 

realizacji 

85 Uchwała Nr 

XXXII/239/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady komunalne. 

 

Zrealizowano 

86 Uchwała Nr 

XXXII/240/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Uchylającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkaocy, a 

powstają odpady komunalne. 

Zrealizowano 

87 Uchwała Nr 

XXXII/241/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o 

określonej pojemności. 

Zrealizowano 

88 Uchwała Nr 

XXXII/242/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w 

części zamieszkują mieszkaocy i na których w części nie 

zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady komunalne. 

Zrealizowano 

89 Uchwała Nr 

XXXII/243/2020 z 

Uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zrealizowano 
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dnia 04.11.2020 r.  

90 Uchwała Nr 

XXXII/244/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Zrealizowano 

91 Uchwała Nr 

XXXII/245/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zrealizowano 

92 Uchwała Nr 

XXXII/246/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Przasnysz. 

 

Zrealizowano 

93 Uchwała Nr 

XXXII/247/2020 z 

dnia 04.11.2020 r. 

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

Zrealizowano 

94 Uchwała Nr 

XXXIII/248/2020 z 

dnia 24.11.2020 r. 

Zmiany uchwały Nr XXI/152/2019 z dnia 3 stycznia 2020 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020 - 2029 

Zrealizowano 

95 Uchwała Nr 

XXXIII/249/2020 z 

dnia 24.11.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 

rok. 

 

Zrealizowano 

96 Uchwała Nr 

XXXIII/250/2020 z 

dnia 24.11.2020 r. 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego 

Zrealizowano 

97 Uchwała Nr 

XXXIII/251/2020 z 

dnia 24.11.2020 r. 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własnośd Gminy 

Miasta Przasnysz 

W trakcie 

realizacji 

98 Uchwała Nr 

XXXIII/252/2020 z 

dnia 24.11.2020 r. 

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Zrealizowano 

99 Uchwała Nr 

XXXIII/253/2020 z 

dnia 24.11.2020 r. 

Górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych 

Zrealizowano 

100 Uchwała Nr 

XXXIII/254/2020 z 

dnia 24.11.2020 r. 

Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Przasnysz z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2021” 

W trakcie 

realizacji 

101 Uchwała Nr 

XXXIV/255/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Przasnysza na lata 2020 – 2030 

Zrealizowano 

102 Uchwała Nr 

XXXIV/256/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza  

na 2020 rok 

 

Zrealizowano 

103 Uchwała Nr 

XXXIV/257/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do 

stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego 

Mazowsza” 

Zrealizowano 
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104 Uchwała Nr 

XXXIV/258/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania 

studium planistyczno-prognostycznego budowy linii 

kolejowej Zegrze – Przasnysz 

Zrealizowano 

105 Uchwała Nr 

XXXIV/259/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

W trakcie 

realizacji 

106 Uchwała Nr 

XXXIV/260/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 

rok 

W trakcie 

realizacji 

107 Uchwała Nr 

XXXIV/261/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Produkcji, 

Usług, Handlu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Przasnyszu 

Zrealizowano 

108 Uchwała Nr 

XXXIV/262/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Rozpatrzenia petycji mieszkaoców osiedla nr 3 w sprawie 

zagospodarowania terenu dawnych boisk przy ul. 

Wojskowej 

Zrealizowano 

109 Uchwała Nr 

XXXIV/263/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przasnysz Zrealizowano 

110 Uchwała Nr 

XXXIV/264/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na 

lata 2021 – 2030 

W trakcie 

realizacji 

111 Uchwała Nr 

XXXIV/265/2020 z 

dnia 22.12.2020 r. 

Uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 

2021 rok 

W trakcie 

realizacji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM 

 

 

 

4. Realizacja budżetu Miasta Przasnysz 

 

Burmistrz Przasnysza stosownie do postanowieo art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Przasnysza za 2020 rok.  Budżet 

Miasta Przasnysza został przyjęty Uchwałą Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w  Przasnyszu z dnia 

3 stycznia 2020 roku w wysokości: 

Dochody budżetu miasta – 84.132.473,18 zł, w tym: 

dochody bieżące – 82.408.061,54 zł, 

dochody majątkowe – 1.724.411,64 zł, 

Wydatki budżetu miasta – 84.552.473,18 zł, w tym: 

wydatki bieżące – 78.652.584,07 zł, 

wydatki majątkowe – 5.899.889,11 zł.  

Deficyt budżetu – 420.000,00 zł.  

 

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą 

realizację zadao oraz w wyniku pozyskania przez Miasto Przasnysz dodatkowych źródeł 
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finansowania wydatków, jak również w związku ze zmianami wielkości przyznanych dotacji na 

zadania zlecone i własne oraz subwencji, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkośd, 

w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianie. Uchwalony przez Radę 

Miejską w Przasnyszu budżet, po uwzględnieniu zmian, wg stanu na 31.12.2020 r. wynosił: 

Dochody budżetu miasta – 88.479.189,63 zł, w tym: 

dochody bieżące – 87.200.964,63 zł, 

dochody majątkowe – 1.278.225,00 zł, 

Wydatki budżetu miasta – 92.147.913,91 zł, w tym: 

wydatki bieżące – 87.249.109,80 zł, 

wydatki majątkowe – 4.898.804,11 zł.  

Deficyt budżetu – 3.668.724,28 zł. 

 

Dochody budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r. 

W 2020 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 87.877.754,02 zł, co stanowi 99,32 % 

planu, w tym: - dochody bieżące – 86.598.715,79 zł, co stanowi 99,31 % planu, wzrost o 3,2% - 

dochody majątkowe – 1.279.038,23 zł, co stanowi 100,06% planu, spadek o 58,8%. Dochody 

budżetu Miasta wzrosły w stosunku do dochodów wykonanych w 2019 r. o 1,00%. 

 

W 2020 r. Miasto Przasnysz zrealizowało dochody w wysokości 87.877.754,02 zł, w tym: 

1. Dochody własne – 39.157.911,33 zł , w tym:  

a) dochody bieżące – 38.897.561,25 zł,  

b) dochody majątkowe – 260.350,08 zł,  

2. Dotacje celowe - 34.487.178,69 zł, w tym: 

a) dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące – 32.070.404,44 zł,  

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1.018.688,15 zł,  

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii  

Europejskiej – 1.398.086,10 zł  

3. Subwencje – 14.232.664,00 zł. 

 

Dochody własne 

W 2020 r. Miasto Przasnysz zrealizowało dochody własne w wysokości 39.157.911,33 zł, co 

stanowi 99,02% planu wynoszącego 39.543.990,31 zł, spadek o 4,9% w stosunku do 2019 r., 

w tym: 

1. Podatki – 29.150.192,08 zł, 

2. Opłaty – 6.043.125,29 zł, 

3. Pozostałe dochody własne – 3.704.243,88 zł, 

4. Dochody majątkowe – 260.350,08 zł 

 

 

 

 

 

 



16 

Wykres. Dochody Miasta Przasnysz za 2020 r. w podziale na poszczególne kategorie. 

 
Źródło: Dane UM 

 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat dochody budżetu Miasta Przasnysza odnotowały wzrost 

o 16,0%. Jednak przyczyną tendencji wzrostowej był przede wszystkim wzrost dotacji na realizację 

zadao zleconych (np. dotacja na realizację programu 500+), które z porównaniu z 2018 r. wzrosły 

aż o 40%. Dochody własne z tytułu podatków wzrosły w okresie trzech lat jedynie o 2%. Tendencja 

wzrostowa z przełomu lat 2018-2019 (wzrost dochodów o 5%) została zahamowana 

wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, który ograniczył działalnośd 

gospodarczą, czego efektem jest spadek w 2020 r. dochodów z tytułu podatków. Znaczny wzrost 

odnotowały dochody z tytułu opłat, jednak w dużej mierze wpływ na tą sytuacje miała podwyżka 

opłat za odbiór odpadów komunalnych, która w całości musi zostad przeznaczona na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost 

dochodów z dotacji ze środków z Unii Europejskich oraz innych środków pozyskanych na 

sfinansowanie wydatków. Największy spadek odnotowały dochody ze sprzedaży majątku – spadek 

o 90% - w związku z ograniczeniem zasobu podlegającego sprzedaży. Dynamikę dochodów 

budżetu Miasta w latach 2018 – 2020 prezentuje poniższy wykres. 

 
Wykres. Dynamika dochodów budżetu Miasta Przasnysza w latach 2018-2020. 

 
Źródło: Dane UM 
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Wydatki budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r. 

W 2020 r. zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 87.983.687,79 zł, co stanowi 95,48 % 

planu wynoszącego 92.147.913,91 zł, w tym: - wydatki bieżące – 84.104.347,85 zł, co stanowi 

96,40% planu wynoszącego 87.249.109,80 zł, - wydatki majątkowe – 3.879.339,94 zł, co stanowi 

79,19% planu wynoszącego 4.898.804,11 zł. Wydatki były wyższe o 1,1 % w stosunku do wydatków 

roku 2019. 

W 2020 r. zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 84.104.347,85 zł, co stanowi 96,40% planu 

wynoszącego 87.249.109,80 zł i były wyższe o 12,4% od wydatków wykonanych w 2019 r. Wydatki 

bieżące stanowiące 95,59% wydatków ogółem zostały sfinansowane: 1. Subwencjami z budżetu 

paostwa – 14.232.664,00 zł, 2. Dotacjami z budżetu paostwa na realizację zadao zleconych – 

29.297.625,45 zł, 3. Dotacjami z budżetu paostwa na realizację własnych zadao bieżących – 

2.553.638,06 zł, 4. Dotacjami otrzymanymi w ramach realizacji projektów z udziałem środków UE – 

1.398.086,10 zł 5. Dotacjami i środkami pozyskanymi z funduszy i od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 219.140,93 zł 6. Środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysza – 36.403.193,31 zł. 

Udział środków własnych przeznaczonych na wydatki bieżące wzrósł w stosunku do roku 2019 

i wynosi 43,3%. 

 

Zrealizowane wydatki w 2020 r. wyniosły 87.983.687,79 zł, co stanowi 95,48% planu, który wynosi 

92.147.913,91 zł – wzrost wydatków o 1,1% w stosunku do 2019 r. Wydatki budżetu Miasta 

Przasnysza w podziale na kategorie określone w art. 236 ustawy o finansach publicznych 

prezentuje poniższy wykres. 

 
Wykres. Wydatki budżetu Miasta Przasnysza w poszczególnych kategoriach w 2020 r. 

 
Źródło: Dane UM 

 

W 2020 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią niezmiennie od kilku lat wydatki na 

pomoc społeczną i ochronę zdrowia – 39,36 % wydatków ogółem. Drugą pozycję zajmują wydatki 

na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 33,96% wydatków ogółem. Wydatki w obu tych 

kategoriach odnotowały wzrost w stosunku do 2019 r., odpowiednio o 17,5% i 12,5%. Wydatki 

związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą miejską stanowią 14,74% wydatków 

ogółem i były niższe, niż wydatki 2019 roku o 35,2%. Wynika to z faktu, że w 2019 r. wydatkowano 

9.999.652,69 zł na inwestycje związane z budową dróg. Natomiast w 2020 r. jest to kwota znacznie 
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niższa, bo wynosząca 2.147.626,12 zł. Pozytywną sytuację stanowi natomiast spadek wydatków na 

obsługę długu Miasta o 14,1%, co jest związane z obniżeniem stóp procentowych, opartych na 

wskaźniku WIBOR 6M, od obligacji wyemitowanych przez Miasto. Udział środków własnych 

w wydatkach ogółem wyniósł 44,63% i zmniejszył się w porównaniu do lat ubiegłych, co oznacza 

większą skutecznośd w pozyskiwaniu dodatkowych dochodów, służących pokrywaniu wydatków. 

Wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju spowodował koniecznośd poniesienia 

dodatkowych wydatków na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19. Środki na ten cel 

uzyskano uruchamiając rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Wydatki poniesione m.in. na zakup 

płynów do dezynfekcji, rękawic, maseczek, montaż osłon oraz odbiór odpadów z nieruchomości, 

w których przebywały osoby w izolacji wyniosły 76.563,76 zł. Ponadto wykonano dezynfekcję 

i czyszczenie rynku miejskiego oraz wydrukowano plany lekcji dla uczniów z instrukcjami SANEPID-

u. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 59.999,40 zł, a środki pochodziły z opłat za 

wydawanie zezwoleo na koncesję alkoholową. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego 

spowodowało również oszczędności w wydatkach, m.in. przeznaczonych na organizację imprez czy 

prowadzenie świetlicy „Promyk jutrzenki”. Ponadto pozyskano sprzęt komputerowy o wartości 

164.800,00 zł pozwalający na realizację nauki zdalnej dla uczniów, który w całości został 

sfinansowany z budżetu paostwa. Również nauczyciele otrzymali świadczenie w wysokości do 

500,00 zł na zakup mobilnego internetu i sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej. Na 

ten cel Miasto otrzymało częśd oświatową subwencji ogólnej w kwocie 91.500,00 zł. Ponadto 

środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 733.610,00 zł pozwoliły na „zwolnienie” środków własnych przeznaczonych 

na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”. Pozyskane dochody jednak tylko w niewielkim stopniu zrekompensowały spadek 

dochodów własnych. 

 

Przychody  i rozchody budżetu za 2020 r.  

1. Plan przychodów budżetowych na 31.12.2020 r. kształtował się na poziomie 6.668.724,28 zł. 

Jako źródło ich sfinansowania wskazano:  

a) Przychody z emisji obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł,  

b) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

– 43.906,10 zł,  

c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków – 755.266,64 zł,  

d) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

2.869.551,54 zł.  

 

W 2020 r. Miasto Przasnysz osiągnęło przychody w kwocie 9.620.237,54 zł, w tym:  

a) Przychody z wyemitowanych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. obligacji komunalnych seria A 

20 – 3000 sztuk o wartości 1000,00 zł z terminem wykupu po upływie 9 lat od daty emisji tj. do 

30.10.2029 r. – 3.000.000,00 zł,  
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b) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

– 43.906,10 zł,  

c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków – 755.266,64 zł, d) Wolne środki, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.821.064,80 zł.  

2. Plan rozchodów budżetowych wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 3.000.000,00 zł, został 

zrealizowany w kwocie 3.000.000,00 zł, tym na:  

- wykup obligacji komunalnych serii B12 wyemitowanych w 2012 r. przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie w wysokości 2.000.000,00 zł, - wykup obligacji komunalnych serii B17 

wyemitowanych w 2017 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 

1.000.000,00 zł.  

3. Obsługa zadłużenia budżetu Miasta Przasnysza, na którą składa się wykup obligacji komunalnych 

– 3.000.000,00 zł oraz spłata odsetek w kwocie 639.958,00 zł wyniosła 3.639.958,00 zł, co stanowi 

4,1% dochodów budżetu za 2020 r.  

4. Zadłużenie budżetu Miasta Przasnysza na 31.12.2020 r. wynosi 25.200.000,00 zł i wynika 

z zaciągniętych zobowiązao z tytułu emisji obligacji komunalnych i stanowi 28,7% dochodów 

budżetu wykonanych w 2020 r.  

5. Budżet Miasta Przasnysza na dzieo 31.12.2020 r. zamknął się pierwszy raz od wielu lat deficytem 

w wysokości 105.933,77 zł.  

6. Stan środków na rachunku bankowym na dzieo 31.12.2020 r. wyniósł 7.111.754,22 zł, w tym 

kwota subwencji przekazanych w grudniu na styczeo roku następnego i kwota niewykorzystanych 

dotacji wynosiła 1.186.772,25 zł. 

 

Podsumowując realizację budżetu Miasta Przasnysza za 2020 r. stwierdza się, że dochody ogółem 

na plan 88.479.189,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 87.877.754,02 zł, co stanowi 99,32 % 

planu - wzrost dochodów o 1,0% w stosunku do roku 2019, w tym:  

a) realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 29.297.625,45 zł, na plan 29.324.405,68 zł, co 

stanowi 99,91 % - wzrost dochodów o 18,5%,  

b) dochody z zakresu zadao własnych gminy zamknęły się kwotą 58.580.128,57 zł, na plan 

59.154.783,95 zł, co stanowi 99,02 % wykonania planu – spadek dochodów o 6,0%. Niezależnie od 

przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyd, że suma występujących na dzieo 

31.12.2020 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Miasta wyniosła 

7.234.319,81 zł – wzrost o 13,0% w stosunku do 2019 r., co w porównaniu do ogólnej kwoty 

rocznego wykonania dochodów stanowi 8,2 %. Odnotowano również nadpłaty płaconych 

należności dla miasta, które w 2020 roku zamknęły się kwotą 232.275,07 zł i były niższe o 4,3% od 

nadpłat na koniec 2019 r. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 

w 2020 roku oraz udzielonych ulg i zwolnieo wyniosły 2.804.708,59 zł, co stanowi 3,2% dochodów 

wykonanych ogółem i 4,8% dochodów własnych. Skutki wydanych decyzji Burmistrza w zakresie 

umorzeo należności oraz odroczenia i rozłożenia na raty płatności wyniosły 210.826,41 zł, co 

stanowi 0,2% dochodów ogółem i 0,4% dochodów własnych.  
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Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 92.147.913,91 zł 

wydatkowano kwotę 87.983.687,79 zł, co stanowi 95,48 % planu - wzrost wydatków o 1,1% 

w stosunku do roku 2019 - w tym:  

a) w zakresie zadao zleconych na plan 29.324.405,68 zł wydatki zrealizowano w kwocie 

29.297.625,45 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu,  

b) w zakresie zadao własnych na plan 62.823.508,23 zł wydatkowano kwotę 58.686.062,34 zł, co 

stanowi 93,4 % wykonania planu.  

 

W 2020 r. najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na pomoc społeczną – 39,36%, 

które wzrosły w stosunku do wydatków z roku 2019 o 17,5%. Na drugiej pozycji znajdują się 

wydatki na oświatę i edukację – 33,96% wydatków ogółem, które również odnotowały wzrost 

w stosunku do 2019 r. o 12,5%. Wydatki na infrastrukturę i administrację oraz obsługę długu 

odnotowały spadek w stosunku do roku 2019 r., o odpowiednio 35,2%, 0,5% i 14,1%. Kwota 

zobowiązao niewymagalnych, głównie z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek od wynagrodzeo 

wynosiła 3.426.053,86 zł. Budżet roku 2020 spełnił wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego kwota wydatków bieżących – 

84.104.347,85 zł - była niższa niż dochody bieżące, które wyniosły 86.598.715,79 zł. Wynik 

finansowy budżetu stanowi deficyt w wysokości (-) 105.933,17 zł, na planowany deficyt 

w wysokości (-) 3.668.724,28 zł. Deficyt został pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na 

dzieo 31.12.2020 r. wynosił 7.111.754,22 zł, z czego 1.154.341,00 stanowi subwencja na 2021 r. 

przekazana w 2020 r. oraz dotacje niewykorzystane w 2020 r., które podlegają zwrotowi do 

budżetu paostwa – 32.431,25 zł. Na spłatę zadłużenia w 2020 r. wydatkowano kwotę 

3.000.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych. W 2020 r. zaciągnięto zobowiązanie 

z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł. 

 

Na koniec 2020 r. zadłużenie budżetu Miasta Przasnysza pozostało na niezmienionym poziomie 

i wynosi 25.200.000,00 zł. W stosunku do dochodów osiągniętych w 2020 r. zadłużenie stanowi 

28,68% (w 2018 r. wskaźnik ten wynosił 32,5%, w 2019 natomiast 28,95%). Wydatki na obsługę 

zadłużenia (wykup obligacji + odsetki) wyniosły w 2020 r. 3.639.958,00, co stanowi 4,14% 

dochodów ogółem. W 2020 roku Miasto Przasnysz nie udzieliło poręczeo i gwarancji. Nie 

lokowano również wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 

 

 

 

 

 



21 

5. Infrastruktura i planowanie przestrzenne 
 

5.1. Inwestycje 

 

Inwestycje wykonane w 2020 roku przez samorząd miejski przestawia poniższe zestawienie. 

Inwestycje wykonane w ubiegłym roku pogrupowano w zależności od ich kategorii.  

 

Inwestycje drogowe 

Przebudowano,  wybudowano, wyremontowano ulice:  

 Wybudowano ul. Inżynierską, ul. Żytnią, 

 Wyremontowano mosty dla ruchu pieszego w ciągu ulic Joselewicza i Przechodniej, 

 Wybudowano ul. Magnolii wraz z pełną infrastrukturą  towarzyszącą w postaci kanalizacji 

deszczowej i oświetlenia, 

 Na ukooczeniu są prace związane z budową ulic: ul. Azaliowa, ul. Brzoskwiniowa, 

ul. Malinowa. 

 

Pozostałe inwestycje: 

 Wybudowano zatoki postojowe w ciągu ulicy Broniewskiego, 

 Doposażono place zabaw w nowe urządzenia zabawowe na terenie Miejskich Przedszkoli nr 

1 i nr 2, na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wykonano trampoliny na placu zabaw 

w kompleksie rekreacyjno-sportowym przy ul. Orlika (Wembley), 

 Wymieniono nawierzchnie na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz wymieniono 

nawierzchnię na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, 

 Wybudowano tężnię solankową na skwerze przy ul. Orlika, 

 Przebudowano schody przy Miejskim Przedszkolu nr 1, 

 Odnowiono nawierzchnię, zaimpregnowano oraz doposażono w nowe urządzenia miejski 

Skatepark przy ul. Orlika, 

 Zrealizowano przy współudziale finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego 

zadania w 5 ogrodach działkowych na terenie Przasnysza w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Działkowców, 

 Uzupełniono monitoring miejski w nowe kamery z osprzętem wraz z doposażeniem 

Centrum Monitoringu. 

 

Wykonano oświetlenie:  

 Oświetlenie ul. Azaliowej, 

 Oświetlenie ul. Jaworowej, 

 Uzupełnienie oświetlenia na os. Rzemieślnicza, 

 Oświetlenie ul. Kossaka, 

 Oświetlenie ul. Chełmooskiego, 

 Oświetlenie ul. Matejki, 

 Oświetlenie ul. Ruda. 
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Opracowane dokumentacje projektowe: 

 Dokumentacja oświetlenia odcinka ul. Miłosza, 

 Dokumentacja oświetlenia odcinka ul. Słonecznej, 

 Dokumentacja przebudowy ulic Świerczewo i  Zawodzie. 

 

5.2. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 

 

W 2020 roku podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie mieszkaocom Przasnysza dostawy 

wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków był Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu. W zakresie prowadzonej działalności Spółka stosuje 

udokumentowany stosownym certyfikatem System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Dla 

potrzeb miasta Przasnysza w minionym roku dostarczono ponad 0,8 mln m3 wody spełniającej 

wymogi określone w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Odebrano również ok. 0,8 mln m3 ścieków, które poddane były procesom oczyszczania 

zapewniającym poziom redukcji zanieczyszczeo wymaganych w obowiązujących przepisach 

prawnych.  

 

Ujęcie wody 

Ujęcie wody dla miasta Przasnysz składa się z pięciu studni głębinowych, które czerpią wodę 

z głębokości 83,0 - 92,5 m. Łączna zdolnośd produkcyjna wszystkich studni ujęcia wody wynosi 

8152 m3 na dobę. Obowiązujące pozwolenie wodno-prawne na okres do 10 lutego 2030 r. zezwala 

na pobór wody w ilości 5300 m3 na dobę. W 2020 roku wykorzystanie zdolności produkcyjnej 

ujęcia wyniosło 55,3 % (w odniesieniu do ilości wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym). 

 

Stacja uzdatniania wody  

Uzdatnianie wody bazuje na jednostopniowej technologii uzdatniania wody opartej na pionowych, 

pospiesznych, otwartych filtrach DynaSand wypełnionych złożem kwarcowo-brausztynowym. 

Wydajnośd technologii uzdatniania wynosi 300 m3/h. Średniodobowe wykorzystanie wydajności 

technologii uzdatniania wody wyniosło w 2020 roku 51,4 %. 

 

Oczyszczalnia ścieków  

Miejska oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższonym 

usuwaniem związków biogennych, pracująca w oparciu o osad czynny. Przepustowośd oczyszczalni 

wynosi średnio 4000 m3 na dobę. Zaadaptowane po poprzednim ciągu technologicznym osadniki 

wstępne Imhoffa są obecnie wykorzystywane jako zbiorniki retencyjne. Ich dobra praca pozwala 

na przyjęcie do oczyszczenia maksymalnie 6500 m3 ścieków na dobę. W 2020 roku średniodobowa 

przepustowośd oczyszczalni ścieków wykorzystana była w 67,0 %. Oczyszczalnia posiada 

pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Węgierki na okres 

do 31.12.2022 r. 
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Sied wodociągowa i sied kanalizacji sanitarnej 

Na dzieo 31.12.2020 r. na terenie Miasta Przasnysz rozdzielcza sied wodociągowa liczyła 73,8 km, 

magistralna sied wodociągowa 7 km, natomiast sied kanalizacji sanitarnej 69,3 km. 

Tabela. Długośd sieci. 

Wskaźnik J.m. 
Wskaźnik 

2013 
Wskaźnik 

2014 
Wskaźnik 

2015 
Wskaźnik 

2016 
Wskaźnik 

2017 
Wskaźnik 

2018 
Wskaźnik 

2019 
Wskaźnik 

2020 

Całkowita długośd 
sieci 

wodociągowej 

km 

65,86 66,28 68,12 68,7 69,02 71,49 72,05 73,8 

Całkowita długośd 
sieci kanalizacji 

sanitarnej 
58,6 61,7 62,3 63,8 65,2 65,5 67,90 69,3 

Długośd nowo 
wybudowanej 
sieci wod-kan 

4,22 3,74 2,42 2,12 2,39 4,12 3,27 4,47 

Źródło: Dane MZGKiM  

W 2020 roku wybudowano poniższe odcinki sieci wodociągowej:  

 

Rodzaj sieci 
(wodociąg/kanalizacja) 

Nazwa ulicy 
Długośd 

[m] 
Wartośd 
netto *zł+ 

Rok 
budowy 

Sied wodociągowa 

ul. Długa 66,5 22417,00 2020 

ul. Królickiego 281,8 54643,91 2020 

ul. Joselewicza 53,0 14040,41 2020 

w rejonie ul. Targowej i ul. Leszno dz. nr 533, 
545,532, 534/1, 534/3, 535/1, 535/3, 536/1, 

536/2, 537. 538, 538, 539, 540/2, 541 
986,5 233512,03 2020 

ul. Miodowa 80,55 19459,33 2020 

ul. Drwęckiego 36,0 5202,31 2020 

ul. Pielgrzymkowa 265,0 95281,39 2020 

Sied wodociągowa - 
wymiana żeliwnej 

DN100 
ul. Baranowska 391,0 101179,27 2020 

Sied wodociągowa - 
wymiana stalowej 

DN50 i żeliwnej DN100 
ul. Słowackiego 962,0 145596,97 2020 

Sied kanalizacji 
sanitarnej 

ul. Długa 75,5 27253,70 2020 

ul. Królewiecka 15,0 5000,00 2020 

ul. Królickiego 220,4 66366,44 2020 

ul. Gołymioska 955,7 231019,77 2020 

ul. Miodowa 81,6 43947,17 2020 

Źródło: Dane MZGKiM  
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5.3. Mienie komunalne i planowanie przestrzenne 

 

Zasób Gminy Miasta Przasnysz według stanu na dzieo 31 grudnia 2020 r. stanowią: 

I.  Grunty, położone na terenie miasta Przasnysz: 

 119,9232 ha gruntów, będących własnością i współwłasnością, (drogi, grunty pod 

budynkami wielomieszkaniowymi, grunty przedszkoli i szkół, grunty oddane  

w dzierżawę, najem, użyczenie oraz tereny zieleni i park), 

 46,5301 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (nieruchomości mieszkalne, 

wielomieszkaniowe, usługowe, garażowe i ogrody działkowe), 

 8,1132 ha gruntów oddanych w użytkowanie (nieruchomości ogrodów działkowych),  

 0,0722 ha gruntów będących w posiadaniu (nieruchomośd drogowa). 

 

II. Grunty, położone na terenie gminy  Przasnysz: 

 11,9769 ha gruntów, a w tym: grunty leśne i rolne, będące własnością 

 i współwłasnością, położone w miejscowości Wyrąb Karwacki, cmentarz  

w miejscowości Sierakowo oraz teren po wysypisku w miejscowości Oględa), 

 0,7200 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na terenie miejscowości Mirów. 

 

III. Budynki i lokale, położone na terenie miasta Przasnysz: 

 33 - budynki mieszkalne z przynależnymi budynkami gospodarczymi, w tym 343 lokali 

mieszkalnych (206 lokali mieszkalnych  oraz 137 lokale socjalne), 

 13 - budynków instytucji użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, żłobki, siedziba 

urzędu, 

 8 - budynków sportowo-rekreacyjnych, 

 20 - budynków w tym: usługowe, garażowe, gospodarcze, handlowe, biurowe  

oraz budynki kultury, 

 lokale użytkowe i biurowe (oddane w najem, dzierżawę użyczenie). 

 
Nabywanie i zbywanie nieruchomości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zarejestrowano spadek obrotu nieruchomościami 

spowodowany wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju. Duże znaczenie miało 

wprowadzenie kolejnych obostrzeo COVID-19 i ich bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości.  

W badanym okresie nie odnotowano nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Przasnysz. 

Należy wskazad, iż zauważalny był wyraźny spadek zainteresowania zakupem nieruchomości ze 

strony potencjalnych nabywców. W dobie pandemii COVID-19 działania gminy skoncentrowane 

były głównie na realizowaniu obowiązujących umów. Wszelkie plany w obrocie nieruchomościami 

zostały przełożone na kolejny rok.  

W badanym okresie odnotowano zbycie nieruchomości o powierzchni 0,2852 ha, stanowiącej 

własnośd Gminy Miasto Przasnysz. Sprzedaży dokonano na rzecz osoby prawnej na podstawie aktu 

notarialnego.   
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Dzierżawa, najem, użyczenie 

W roku 2020 na terenie miasta Przasnysz funkcjonowało: 

1. 21 umów dzierżaw na rzecz osób fizycznych, 

2. 9 umów najmu na rzecz osób fizycznych, 

3. 11 umów użyczenia na rzecz Miejskiego Przedszkola 1 i 2, Miejskiego Żłobka, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Muzeum Historycznego 

w Przasnyszu, Wspólnoty Mieszkaniowej Wojskowa 16 i 18, Fundacji „Nam Pokoleniom”. 

 

Trwały zarząd  

W 2020 roku zostały wydane trzy decyzje Burmistrza Przasnysza w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu na rzecz: Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Przasnyszu, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu oraz 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu. 

Do czasu zakooczenia postępowania o ustanowienie trwałego zarządu na obiektach sportowo-

edukacyjno-rekreacyjnych zostały podpisane trzy umowy o administrowanie pomiędzy Gminą 

Miastem Przasnysz a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.  

 

Decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydanych zostało 47 decyzji o warunkach zabudowy 

oraz 40 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Planowanie przestrzenne  

W okresie objętym raportem o stanie miasta Rada Miejska w dniu 15 września 2020 r. podjęła 

uchwałę Nr XXIX/222/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. „Centrum”. 
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6. Rozwój, promocja i współpraca 
 

6.1. Rejestracja działalności gospodarczej 

 

Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją osób fizycznych, prowadzących działalnośd 

gospodarczą. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy zainteresowany może 

zapoznad się z informacjami w niej zawartymi. Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która prowadzona jest w systemie 

teleinformatycznym. Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszło w życie szereg zmian przepisów 

dotyczących przedsiębiorców indywidualnych podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas działającą ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej zastąpiła ustawa Prawo przedsiębiorców, która weszła w skład tzw. Konstytucji 

Biznesu. Owa Konstytucja Biznesu stanowi pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie 

i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się 

raport tabelaryczny dotyczący ilości wniosków składanych do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Urzędu Miasta w Przasnyszu w ciągu 2020 roku. 

Poniższe wnioski dotyczą: założenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności 

gospodarczej. 

 

 

Działalnośd gospodarcza 

Ilośd wniosków składanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za  

pośrednictwem Urzędu Miasta w Przasnyszu w ciągu 2020 roku.  

 

 
Tabela. Wnioski  CEIDG złożone za pośrednictwem Urzędu Miasta Przasnysz w 2020 roku. 

Lp. Rodzaj wniosku 
Liczba wniosków złożonych za pośrednictwem Urzędu 

Miasta Przasnysz w 2020 roku 

1. Założenie działalności gospodarczej 57 

2. Zmiana wpisu w CEIDG 240 

3. Zawieszenie działalności gospodarczej 56 

4. Wznowienie działalności gospodarczej 41 

5. Wykreślenie wpisu w CEIDG 47 

Razem 441 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych do UM Przasnysz. 

 

 

Grupy wiekowe przedsiębiorców rozpoczynających i kooczących działalnośd przedstawia poniższa 

tabela. 
 

 

 

 

 



27 

Tabela. Liczba wniosków CEIDG złożonych za pośrednictwem Urzędu Miasta w Przasnyszu wg grup wiekowych.  

Przedział wiekowy 

przedsiębiorców 

Liczba przedsiębiorców 

rozpoczynających działalnośd 

Liczba przedsiębiorców 

kooczących działalnośd 

19 – 30 lat 39 6 

31 – 40 lat 30 11 

41 – 50 lat 24 4 

51 – 60 lat 3 6 

61 – 70 lat 2 9 

71 – 80 lat 1 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych do UM Przasnysz. 

 

 

Według stanu na dzieo 31.12.2020 r. w CEIDG było aktywnych 941 wpisów, dla których wskazano 

jako główne miejsce wykonywania działalności miasto Przasnysz. Rodzaje działalności 

gospodarczej, najczęściej podejmowanej i wykonywanej na terenie Przasnysza w 2020 roku 

zebrano w poniższej tabeli. 

 

 
Tabela.  Rodzaje działalności wg udziałów.  

Rodzaj działalności Liczba Udział (%) 

Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych 347 28,51 

Budownictwo 151 12,41 

Działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna 131 10,76 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 108 8,87 

Transport i gospodarka magazynowa 107 8,79 

Pozostała działalnośd 78 6,41 

Przetwórstwo przemysłowe 77 6,33 

Edukacja 48 3,94 

Informacja i komunikacja 44 3,62 

Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa 33 2,71 

Działalnośd w zakresie usług administrowania i działalnośd 

wspierająca 

24 1,97 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 23 1,89 

Działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

13 1,64 

Działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 15 1,23 

Działalnośd związana z obsługą rynku nieruchomości 9 0,74 

Górnictwo i wydobywanie 2 0,16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2019 r. 
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6.2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

 

W 2020 roku na bieżąco analizowane były możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zbierane 
były informacje o ogłoszonych programach i konkursach. Informacje te przekazywane były 
cyklicznie drogą mailową do właściwych wydziałów merytorycznych urzędu, jednostek 
organizacyjnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. W zestawieniu możliwości 
dofinansowania widniało ok. 150 pozycji dotyczących możliwych dofinansowao z ponad 65 źródeł. 
Łącznie złożono 63 wnioski z czego 32 otrzymało pozytywną decyzję o dofinansowaniu. W efekcie 
złożonych wniosków w 2020 roku udało się pozyskad środki pozabudżetowe w kwocie 
2.126.242,01 zł.  
 
3 marca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zagłosował za wejściem w życie projektu 
uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego, zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach instrumentu wsparcia 
zadao ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wśród beneficjentów – 
w kategorii kultura – znalazło się miasto Przasnysz, które uzyskało 4 000 000 zł na zadanie pn. 
Przebudowa Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące złożonych wniosków i pozyskanych środków przedstawiają 
poniższe zestawienia.  
 

Jednostka/Wydział  Złożone wnioski 
Otrzymane 

dofinansowania 

Skutecznośd w 
pozyskiwaniu 

środków 

Suma pozyskanych 
dofinansowao 

IMR 14 7 50%           976 050,00 zł  

GKOŚ 4 4 100%           198 784,93 zł  

Stanowisko ds. OC,ZK i MM 2 2 100%                4 000,00 zł  

SP1 1 0 0%                             -   zł  

SP2 0 0 0%                             -   zł  

SP3 5 1 20%              28 289,38 zł  

MP1 2 1 50%                7 000,00 zł  

MP2 2 0 0%                             -   zł  

MOPS 6 6 100%           718 077,70 zł  

MBP 5 5 100%              87 440,00 zł  

MH 5 1 20%              19 000,00 zł  

MDK 10 0 0%                             -   zł  

OSiR 2 2 100%              54 600,00 zł  

CAiWL 5 3 60%              33 000,00 zł  

   

Suma        2 126 242,01 zł  

 Źródło: Dane UM 
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Wydział Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 
 

Lp. Tytuł projektu 
Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 

Wnioskowa
na Dotacja 

(zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. 

Poprawa przyszkolnej 
infrastruktury poprzez 

budowę boiska 
wielofunkcyjnego na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Przasnyszu 

Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki 

Sportowa Polska edycja 
2020 

600.186,00 198.061,38 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 o nawierzchni z trawy syntetycznej. Obiekt 
ogólnodostępny, ogrodzony wchodzący w skład kompleksu 

szkolnego. Wymiary boiska to 24m x 44m, służyd będzie do gry 
w piłkę ręczną oraz koszykówkę (dwa boiska). Pola do 

poszczególnych gier zostaną oddzielone kolorowymi liniami. 
Długośd ogrodzenia 136 m. 

Nie uzyskano 
dofinansowania- 

odwołanie 

2. 

Rozwój infrastruktury 
sportowej poprzez 
wykonanie ścianki 

wspinaczkowej w sali 
gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w 
Przasnyszu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 

2020 

200.000,00 150.000,00 

Projekt obejmuje wykonanie dostawę oraz montaż ścianki 
wspinaczkowej o powierzchni ok. 130m2 wraz z niezbędnym 
wyposażeniem. Przestrzenna konstrukcja ścianki wykonana 

będzie w technologii drewniano-stalowej. 

Nie uzyskano 
dofinansowania- 

odwołanie 

3. 

Bezpieczne przejścia dla 
pieszych - poprawa 
bezpieczeostwa na 

przejściach dla pieszych w 
Przasnyszu 

Mazowiecki 
Urząd 

Wojewódzki w 
Warszawie 

Program ograniczania 
przestępczości 

i aspołecznych zachowao 
RAZEM BEZPIECZNIEJ im. 
W. Stasiaka na lata 2018 

- 2020 

68.000,00 48.000,00 

Budowa oświetlenia czterech przejśd dla pieszych w obrębie 
ronda przy ulicy Ostrołęcka/Mostowa. Przewidziane było 

wykonanie oświetlenia na 8 słupach stalowych wysokości około 
6 m i zamontowanie dedykowanych 8 opraw w technologii LED. 

Wniosek nie 
został 

zakwalifikowany 
do drugiego 

etapu 
prowadzonego 
przez MSWiA. 

4 
Strefa relaksu Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego 
Majowe 2 w Przasnyszu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji 

Działkowców 
MAZOWSZE 2020 

6.100,00 2.440,00 
Strefa relaksu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Majowe 2 w 

Przasnyszu 

Decyzja 
pozytywna 

5 
Budowa ogrodzenia ogrodu 

działkowego Wiosna w 
Przasnyszu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji 

Działkowców 
MAZOWSZE 2020 

25.000,00 10.000,00 Budowa ogrodzenia ogrodu działkowego Wiosna w Przasnyszu 
Decyzja 

pozytywna 

6 
Budowa ogrodzenia ogrodu 

działkowego Przytorze w 
Przasnyszu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji 

Działkowców 
MAZOWSZE 2020 

27.000,00 10.000,00 
Budowa ogrodzenia ogrodu działkowego Przytorze w 

Przasnyszu 

Decyzja 
pozytywna 

7 
Budowa domku zarządu  

ogrodu działkowego 
Stokrotka w Przasnyszu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji 

Działkowców 
MAZOWSZE 2020 

25.000,00 10.000,00 
Budowa domku zarządu  ogrodu działkowego Stokrotka w 

Przasnyszu 
Decyzja 

pozytywna 

8 Budowa ogrodzenia i domu Urząd Mazowiecki Instrument 25.000,00 10.000,00 
Budowa ogrodzenia i domu działkowca dla ogrodu 

działkowego Eden w Przasnyszu 
Decyzja 
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działkowca dla ogrodu 
działkowego Eden w 

Przasnyszu 

Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Aktywizacji 
Działkowców 

MAZOWSZE 2020 

pozytywna 

9 
Modernizacja Drogi 

Dojazdowej do gruntów 
rolnych ulicy Pielgrzymkowej 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

59.988,64 29.994,32  
Budowa nawierzchni bitumicznej metoda potrójnego 

powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową i żwirami 
kruszonymi na długości 214 metrów. 

Czeka na decyzję 

10 Przebudowa ulicy Zawodzie 
Wojewoda 
Mazowiecki 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

Całkowita 
wartośd 

2.495.895,19 

Wysokośd 
dofinansow
ania 50-80% 

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie wraz z  
infrastrukturą towarzyszącą 

Czeka na decyzję 

11 

Osiągnięcie wyższego efektu 
ekologicznego poprzez 

wyposażenie szkół 
podstawowych w Przasnyszu 
w odnawialne źródła energii. 

Wojewoda 
Mazowiecki 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych - 

Przeciwdziałanie COVID 
19 

850.000  850.000  

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 
dachach wszystkich trzech szkół podstawowych, celem 

uzyskania wysokiego efektu ekologicznego i podniesienia jakości 
świadczonych przez te jednostki usług pulicznych. Łączna moc 

instalacji, to 226 Kw (SP Nr 1 - 100 Kw, SP Nr 2 - 66 Kw - Sp Nr 3 
- 60 Kw) 

Nie uzyskano 
dofinansowania 

12 Kino wraca do Przasnysza 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Instrument wsparcia 
zadao ważnych dla 

równomiernego rozwoju 
województwa 

mazowieckiego 

300.000  180.000  
Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach 

Instrumentu wsparcia zadao ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego. 

Decyzja 
pozytywna 

13 

Budowa ul. Magnolii w 
Przasnyszu 

wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

Środki z 
Funduszu 

Przeciwdziałani
a COVID 19 dla 

gmin i 
powiatów 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

 733.610  
Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

Decyzja 
pozytywna 

14 

Rozwój Lokalny szansą na 
poprawę sytuacji społeczno-

gospodarczej miasta 
Przasnysz 

Ministerstwo 
Funduszy i 

Polityki 
Regionalnej 

Rozwój Lokalny 42. 539.696  42. 539.696 
Wniosek złożony do II etapu programu Rozwój Lokalny 

dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG 
Czeka na decyzję 

 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

Lp. Tytuł projektu 
Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. 

Nasadzenia krzewów i 
roślin na rondzie na 

skrzyżowaniu ul. Sadowej i 
Alei Jana Pawła II w 

Przasnyszu 

Lokalna Grupa 
Działania 

„Północne 
Mazowsze” 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014 – 

2020 
46 500,00 29 587,00 

W ramach zadania planowane jest 
dokonanie nasadzeo 2915 roślin w obrębie 
ronda, a także 15 szt. drzew wzdłuż ul. Al. 

Jana Pawła II. Wprowadzenie nowych 
gatunków roślin i krzewów przyczyni się do 

wzrostu bioróżnorodności. Rośliny 
przyczynią się do absorbowania dużych 

Wniosek otrzymał 
pozytywną ocenę. 

W tej chwili 
Miasto oczekuje 

na podpisanie 
porozumienia 
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ilości dwutlenku węgla, przyczyniając się do 
zmniejszenia występowania zjawiska efektu 

cieplarnianego w obszarze swojego 
oddziaływania. 

2. 

Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów, 
opakowao po nawozach i 

typu Big Bag 

Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej 

Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów 

pochodzących z działalności 

rolniczej 

15 560,00 15 560,00 

Zakres zadania obejmuje zważenie, 
załadunek, transport i odzysk / 

unieszkodliwienie ok. 31,120 Mg odpadów: 
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowao po nawozach i typu Big 
Bag, pochodzących z gospodarstw rolnych 

zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej 
Przasnysz. 

Wniosek otrzymał 
dofinansowanie w 
kwocie 15560,00 

zł; w dniu 30 
kwietnia 

podpisana została 
umowa. 

3. 

Aktualizacja inwentaryzacji 
wyrobów zawierających 
azbest na terenie Miasta 

Przasnysz 

Ministerstwo 
Rozwoju 

Program Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009-2032 
21 000,00 16 100,00 

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest dotyczącej 
osób fizycznych i prawnych z terenu miasta 

Przasnysz, z przygotowaniem warstwy 
obrysów obiektów z przypisanymi do 
obiektu atrybutami: numerem działki 

ewidencyjnej i numerem obrębu 
ewidencyjnego 

Wniosek otrzymał 
dofinansowanie w 
kwocie 16100 zł; w 

dniu 15 czerwca 
podpisane zostało 

porozumienie 
 

4. 
Inwentaryzacja źródeł 

niskiej emisji w mieście 
Przasnysz 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 

Wsparcia Ochrony 

Powietrza MAZOWSZE 

2020 

200 000,00 200 000,00 

Planowane do realizacji zadanie będzie 
polegało na wykonaniu inwentaryzacji 

(spisu bezpośredniego i/lub metody 
rejestrowej) wszystkich źródeł niskiej emisji 

na terenie Przasnysza: w budynkach 
mieszkalnych, handlowych, usługowych  i 

użyteczności publicznej, w których 
wytwarzane jest ciepło wykorzystywane do 
celów grzewczych i przygotowania ciepłej 

wody użytkowej. Szacunkowa liczba lokali, 
w których znajdują się emisyjne źródła 

ciepła to ok. 3000. Po rozliczeniu dotacji – 
dotacja w wysokości 153.637,93 zł. 

Wniosek otrzymał 
dofinansowanie 

 
 

Inne Wydziały Urzędu Miasta: (Samodzielne stanowisko) Inspektor ds. OC,ZK i MM 
 

Lp. Tytuł projektu Operator programu Nazwa programu 
Budżet projektu 

(zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

 
 

1. 
Obrona Cywilna 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie 

Bezpieczeostwo 
Publiczne i Ochrona 

Przeciwpożarowa 
3000,00 2000,00 

Przeszkolenie pracowników Urzędu 
Miasta Przasnysz w ramach powszechnej 
samoobrony. Temat szkolenia: Udzielanie 

pierwszej pomocy medycznej, obsługi 

Umowa  Nr 
55/2020/WBZK 
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apteczki i indywidualnego pakietu 
medycznego. 

 
 

2. 
Obrona Cywilna 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie  

Bezpieczeostwo 
Publiczne i Ochrona 

Przeciwpożarowa 
2000,00 2000,00 

Zadanie ma na celu logistyczne 
przygotowanie i przeprowadzenie 

dwiczenia. W tym celu zostaną wykonane 
oznakowania punktów w których będą 

pracowały zespoły: Punkt Ewidencyjno – 
Informacyjny oraz Punkt Załadowczy. 

Niezbędne będzie zabezpieczenie 
organizacyjne punktów oraz oznakowanie 
personelu biorącego udział w dwiczeniu. 

Umowa  Nr 
55/2020/WBZK 

 
 
 

Wnioski złożone przez jednostki organizacyjne miasta: 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 1  
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1.  „Posiłek w szkole i w 
domu” 

MEN 
„Posiłek w szkole i w 

domu” 
99050,00 79193,00 

Unowocześnienie stołówki i doposażenie 
kuchni szkolnej. 

Nie przyznano 
dofinansowania 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1 ,,Posiłek w szkole i w domu’’ MEN 
,,Posiłek w szkole i w 

domu’’ 
91030,00 71230,00 

Remont kuchni i zakup urządzeo kuchennych 
oraz remont stołówki 

Negatywna 

2 

Mazowiecki Program 

Dofinansowania Szkolnych 

Pracowni Przedmiotowych 

MEN 

Mazowiecki Program 

Dofinansowania Szkolnych 

Pracowni Przedmiotowych 

47148,92 28289,38 Pracownia Językowa Pozytywna 

3 
,,Przywitanie wiosny na 

sportowo’’ 

Lokalna Grupa 
Działania 

,,Północne 
Mazowsze’’ 

,,Przywitanie wiosny na 

sportowo’’ 
50000,00 50000,00 

Gry i zabawy sportowe i integrujące 
społecznośd uczniowską Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Przasnyszu 
Negatywna 

4 ,,Trójka łączy pokolenia 
Lokalna Grupa 

Działania 
,,Północne 

,,Trójka łączy pokolenia 50000,00 50000,00 
Gry i zabawy sportowe, integrujące uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu ich 

rodziców i dziadków. 
Negatywna 
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Mazowsze’’ 

5 ,,Tydzieo zdrowia’’ 

Lokalna Grupa 
Działania 

,,Północne 
Mazowsze’’ 

,,Tydzieo zdrowia’’ 50000,00 50000,00 

Aktywne przerwy , zdrowe śniadania, pokaz 
pierwszej pomocy przed medycznej, konkursy 
o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej, gry i 

zbawy sportowe dla społeczności szkoły. 

Negatywna 

Uwagi: Ad. 2. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną zostało  zmienione przeznaczenie dofinansowania na zakup laptopów dla uczniów. 
 

 
Miejskie Przedszkole nr 1  
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1 
„Ekologiczna podróż” 

 
Fundacja 

Santander 
Tu mieszkam, tu zmieniam 

ECO 
7150 7000 

Zielony ogródek „Cztery pory roku”, tunel z 
butelek „pet” stacja meteorologiczna, zielony 

mural w UM Przasnysz 
Pozytywna 

2 „Rodzina w ruchu” Fundacja Orlen Moje miejsce na Ziemi 5000 5000 

Promowanie nawyku aktywnego spędzania 
wspólnego czasu dzieci i rodziców, 

podnoszenie sprawności fizycznej, wyrabianie 
nawyków zdrowego stylu życia. 

Brak 
dofinansowania 

 
 

Miejskie Przedszkole nr 2 
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1 Ogród zmysłów 
Fundacja 

Santander 
Tu mieszkam ,tu zmieniam 

EKO 
10000zł 10000zł 

Posadzenie roślin wpływających na zmysły 
dzieci Zakładaliśmy posadzenie roślin o różnych 

kolorach fakturach i intensywnym zapachu 
ponadto mieliśmy posadzid krzewy owocowe i 
warzywa, których dzieci mogłyby próbowad. 

Oprócz tego miał byd hotel dla owadów i 
altanka służąca wypoczynkowi 

Negatywna 

2 

„Przaśnego grodu smak 
legendy-cykl zajęd 

poświęconych kulturze i 
historii w oparciu o legendę 

„O Przaśniku” 

Fundacja Orlen Moje miejsce na Ziemi 5000zł 5000zł 

Cykl zajęd poświęcony historii naszego miasta 
warsztaty –lepienie z gliny 

Poznanie historii wypieku chleba- zajęcia w 
Stajni Księstwo 

Negatywna 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet projektu 

(zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. Usługi opiekuocze 
Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

„Opieka 75+” 44 100,00 zł 22 050,00 zł 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług 
opiekuoczych, w tym specjalistycznych usług opiekuoczych, dla osób w 

wieku 75 lat i więcej. Program jest elementem polityki społecznej paostwa 
w zakresie: 

- zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i 
możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług 

opiekuoczych, w tym specjalistycznych usług opiekuoczych 
- poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej, 

- umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuoczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuoczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, 

- wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadao własnych o 
charakterze obowiązkowym. 

Decyzja 
pozytywna 

2 Usługi opiekuocze 
Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

”Usługi opiekuocze 

dla osób 

niepełnosprawnych- 

edycja 2020” 

111 204,00 zł 55 602,00 zł 

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuoczych, 
w tym specjalistycznych usług opiekuoczych osób niepełnosprawnych w 

wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu 
Ubezpieczeo Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do 
samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeo Społecznych oraz dla dzieci 
do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzieo opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

Decyzja 
pozytywna 

3 

Program „Posiłek 
w szkole i w 

domu” na lata 
2019-2023 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

„Posiłek w szkole i 

w domu” 
200 000 zł 160 000 zł 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom 
starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które 
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotnym 

elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku 
szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce 

szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością 
kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad 

procesem ich przygotowywania. 

Decyzja 
pozytywna 

4 
Program „Asystent 

osobisty osoby 
niepełnosprawnej” 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty 

osoby 

niepełnosprawnej” 

82 008,00 zł 82 008,00 zł 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Osoby te będą miały możliwośd skorzystania z pomocy asystenta m.in. 

przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności 
społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i 

Decyzja 
pozytywna 
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wykluczeniu społecznemu  osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie 
im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy 

sportowych. 

5 
Program „Opieka 
wytchnieniowa” 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

„Opieka 

wytchnieniowa” 
22 080,00 zł 17 840,64 zł 

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziedmi niepełnosprawnym i z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: 

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

b) konieczności stałego współudziału na co dzieo opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
- poprzez możliwośd uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług 

opieki wytchnieniowej. W ram ach celu głównego  wyznaczone są 
następujące cele szczegółowe: 

1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie 
usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziedmi z orzeczoną 
niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz 

osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki 

wytchnieniowej, 
3. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub 
terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziedmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
osobami niepełnosprawnymi, 

4. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin 
lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziedmi z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi. 

Decyzja 
pozytywna 

6 

Potencjały nowe 
formy kapitału 
społecznego w  

gminie miejskiej 
Przasnysz 

Ministerstwo 
Rozwoju 

 618 229,06  618 229,06 zł 

Celem projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie 
Przasnysz” jest opracowanie, przetestowanie i włączenie do polityki 
innowacyjnego modelu interwencji ukierunkowanej na ograniczenie 

dynamiki wielowymiarowo rozumianego ubóstwa i wykluczenia 
społecznego przez zmianę schematów poznawczych odbiorców, zgodnie z 

założeniami i z wykorzystaniem technik ekonomii behawioralnej. 
Odbiorcami działao są członkowie rodzin, w których toczą się proces 

dziedziczenia ubóstwa. Projektowany model ma na celu zahamowanie 
tych procesów przez zmianę modeli mentalnych osób narażonych na 

oddziaływanie procesów marginalizacji społecznej – dotyczy to przede 
wszystkich rodzin, w których procesy te obejmują dwie lub trzy generacje. 

Interesariuszami projektu są lokalne instytucje, które wezmą udział w 
procesie przygotowania oraz wdrażania modelu, tj. m.in. lokalne 

Decyzja 
pozytywna 
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organizacje pozarządowe, parafia, lokalni przedsiębiorcy, profesjonalny 
personel poradni, kuratorzy. Użytkownikami modelu będą pracownicy 

pomocy społecznej, w tym zwłaszcza pracownicy socjalni oraz asystenci 
rodziny, nauczyciele i psychologowie szkolni. 

Główny rezultat projektu to poprawa skuteczności działao w zakresie 
wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży na obszarach o 

uśpionym kapitale społecznym w oparciu o opracowany innowacyjny 
model zmiany schematów poznawczych i zmniejszenia psychologicznych i 

społecznych kosztów związanych z dziedziczeniem ubóstwa. W 
założeniach model obejmuje oddziaływanie bezpośrednie w rodzinach 

problemowych ukierunkowane na dzieci i młodzież (przy pomocy 
asystenta rodziny), oraz wykorzystanie technik pracy w grupach i 

aktywizację środowiskową. Ważnym elementem modelu jest też tzw. 
‘blended learning’ łączący tradycyjne i cyfrowe techniki nauczania (z 

wykorzystaniem społecznościowej platformy elearningowej). 

 
 

Miejska Biblioteka Publiczna 
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet projektu 

(zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. 

Wszystko gra! Instytut Książki 
Partnerstwo dla 
książki 2020 

40.000 zł 29.600 zł 

Głównym celem zadania „Wszystko gra!” jest wzmocnienie 
kulturotwórczej roli biblioteki i poprawienie dostępu do książki. 
Koncepcja opiera się na misji (Biblioteka - miejscem dla mieszkaoców. 
Mieszkaocy - inspiracją dla Biblioteki) oraz wizji (przyjazne miejsce, 
integrujące, inspirujące do działania) zawartej w naszej Strategii 
Rozwoju. Zadanie składad się będzie z działao animujących kulturę i 
aktywizujących lokalną społecznośd. Dzięki realizacji zadania 
poszerzymy zakres usług bibliotecznych dostosowując je do potrzeb 
czytelników, zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób 60+. 
Ideą przewodnią projektu jest muzyka, w jej różnych odsłonach. 
Motywy muzyczne użyte zostały jako przenośnia i symbol działao 
(spotkania autorskie, warsztaty, wycieczka, koncert) skierowanych do 
różnych grup. W Bibliotece „wszystko gra!” – jest dobra atmosfera do 
nauki, relaksu, zabawy, wspólnych działao. Działania projektowe 
podzieliśmy na 5 bloków tematycznych (szacowana liczba 
uczestników – 1998). 

Pozytywna 

2. 

Recepta na szczęście Instytut Książki 
Partnerstwo dla 
książki 2020 

34.440 zł 25.440 zł 

Głównym celem zadania „Recepta na szczęście” jest wzmocnienie 
kulturotwórczej roli biblioteki i poprawienie dostępu do książki. 
Koncepcja opiera się na misji (Biblioteka - miejscem dla mieszkaoców. 
Mieszkaocy - inspiracją dla Biblioteki) oraz wizji (przyjazne miejsce, 
Integrujące, inspirujące do działania) zawartej w Strategii Rozwoju 
Biblioteki W Bibliotece możemy realizowad „recepty na szczęście” – 

Pozytywna 
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propozycje dla mieszkaoców, które dadzą impuls do rozwoju na wielu 
obszarach. Działania projektowe, dla których punktem wyjścia jest 
książka, podzieliśmy na 6 bloków tematycznych zawierających 34 
działao animujących kulturę i aktywizujących mieszkaoców. Dzięki 
realizacji zadania poszerzymy zakres usług dostosowując je do 
potrzeb czytelników, zwłaszcza młodych i seniorów. Zadanie jest 
kompleksowe i różnorodne w formie. Naszą ideą jest także 
kreowanie wspólnoty międzypokoleniowej i lokalnej. Wspierad nas 
będą partnerzy (24). 

3. 

Biblioteka Otwarta Na 
Ludzi i Nowe E-moc(j)e 

Narodowe 
Centrum 
Kultury 

Kultura w sieci 21.000 zł 21.000 zł 

Zadanie pn. "Biblioteka Otwarta Na Ludzi i Nowe E-moc(j)e" składa 
się z cyklu 4 wydarzeo kulturalno-edukacyjnych. Oferta realizowana 
będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z 
wykorzystaniem narzędzi on-line (filmy ze spotkao autorskich 
zamieszczane na profilach portali społecznościowych Biblioteki, 
spotkania autorskie na żywo z wykorzystaniem platformy do nauki 
zdalnej). Ofertę kierujemy do naszych stałych i potencjalnych 
czytelników (120 osób): młodzież, dorośli i seniorzy. Realizacja 
zadania jest też szansą na zdobycie nowych użytkowników, także 
spoza lokalnej społeczności. Jest to też szansa na promocję działao 
Biblioteki w szerszym niż lokalny wymiarze. Naszą ideą jest 
podtrzymanie i rozwinięcie relacji z użytkownikami, przeniesienie 
działao do wirtualnej przestrzeni, tak aby nie przerwad pozytywnych 
tendencji w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-
edukacyjnych proponowanych przez Bibliotekę dających się zauważyd 
w latach ubiegłych. 

Pozytywna 

4. 

kLUB BIBLIOTEKI! 

Fundacja 
Rozwoju 
Społeczeostwa 
Informacyjnego 

Kluby 

kreatywności w 

bibliotekach – 

druga edycja 

12.300 zł 10.000 zł 

Koncepcja i nazwa kLUBu opiera się na naszej misji (Biblioteka - 
miejscem dla mieszkaoców. Mieszkaocy - inspiracją dla Biblioteki) 
oraz wizji (Przyjazne miejsce - otwarte dla różnych grup wiekowych, 
społecznych, osób z niepełnosprawnościami, łączące tradycję z 
nowoczesnością. Integrujące i współpracujące z organizacjami i 
instytucjami działającymi w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. 
Biblioteka jako miejsce inspiracji do działania, poszerzania wiedzy i 
umiejętności) zawartych w Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im.  Z. Nałkowskiej w Przasnysz Poprzez działania kLUBu 
chcemy budowad markę Biblioteki jako miejsca przyjaznego, 
otwartego, kreatywnego gdzie mieszkaocy mogą realizowad swoje 
pasje i zainteresowania a także chcemy wśród nich wyzwalad 
aktywnośd. W związku z tym, że formuła naszego kLUBu obejmuje 
szeroki wachlarz propozycji o różnej tematyce i dla różnych grup 
wiekowych (także tych ze specjalnymi potrzebami) nasz kLUB nie 
może ograniczad się do jednego konkretnego miejsca w Bibliotece. 
kLUB działał będzie mobilnie, w zależności od tematyki działania (np. 
działania skierowane do dzieci odbywad się będą w oddziale dla 

Pozytywna 
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dzieci i młodzieży, spotkania dla dorosłych w sali wielofunkcyjnej 
biblioteki głównej, zajęcia warsztatowe dla młodzieży i dorosłych w 
salach szkoleniowych biblioteki głównej a spotkania Klubu Rękodzieła 
w Filii na dużym osiedlu mieszkaniowym). W ramach kLUBu 
planujemy regularne, cykliczne zajęcia (cotygodniowe, comiesięczne) 
ale także chcemy organizowad jednorazowe wydarzenia (lub cykl 
wydarzeo) związane z konkretną tematyką. 
u na lata 2020-24. 

5 

Zakup nowości 
wydawniczych do 
bibliotek publicznych 

Biblioteka 
Narodowa 

Narodowy 
Program Rozwoju 
Czytelnictwa 

41.100 zł  14000 zł 

Zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
roku 2020. W wyniku realizacji zadania zakupiono ze środków MKiDN 
oraz wkładu własnego (dotacja j.s.t., dotacja Powiatu Przasnysz, karta 
podarunkowa) książki drukowane z zakresu literatury pięknej dla 
dorosłych (981), literatury pięknej dla dzieci (579), literatury 
niebeletrystycznej (222) i audiobooki (129). Wyboru nowości 
dokonano w oparciu o system zbierania informacji od czytelników. 
Czytelnicy mogą składad propozycje zakupu telefonicznie lub 
osobiście. Niezależnie od tego bibliotekarze na bieżąco śledzą rynek 
wydawniczy i zapoznają się z recenzjami książek. Zakupione książki 
promowane są poprzez media społecznościowe: Facebook, Instagram 
oraz kanał You Tube . Posiadamy we wszystkich placówkach 
wydzielony dział nowości wydawniczych. W oparciu o zakupione 
książki prowadzimy działania edukacyjne: spotkania autorskie, 
czytanie bajek dla dzieci, biblioteka dla smyka ( w dużym stopniu 
online). 

Pozytywna 

Uwagi: Projekty realizowane w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2020” były w trakcie roku kalendarzowego aktualizowane i dostosowywane do aktualnych warunków związanych z sytuacją 
epidemiologiczną. Częśd wydarzeo zorganizowana będzie w formule on-line. 

 
 

Muzeum Historyczne 
 

Lp. Tytuł projektu 
Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet projektu 

(zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. 
Stworzenie gry karcianej 

"Szczęśliwa 7" 

 
 

Muzeum 
Historii Polski 

 
Patriotyzm Jutra 

 
35 000,00 zł 

 
30 000,00 zł 

Projekt "Stworzenie gry karcianej "Szczęśliwa 7" miał na celu 
stworzenie gry promującej historię i tradycję siedmiu gmin 

wchodzących w skład powiatu przasnyskiego. Gra w "Szczęśliwą 7", 
miała na celu umożliwid odbiorcom poznanie najciekawszych 

miejsc, postaci, wydarzeo i zwyczajów okolicy. 

 
Negatywna 

2. Ludowo i Larp-owo 
Muzeum 

Historii Polski 
Patriotyzm Jutra 36 800,00 zł 30 000,00 zł 

Zadanie przewidywało organizację cyklu larp-ów historycznych, 
których fabuła byłaby osnuta wokół postaci St. 

Chełchowskiego i jego działalności. 
Negatywna 

3. 
 

Przaśny miód w 
Przaśnym grodzie 

 
 

Narodowe 
Centrum 

Kultura Interwencje 47 105,00 zł 35 285,00 zł 

Zadanie przewidywało działania przybliżające tradycje bartniczo - 
pszczelarskie ziemi przasnyskiej. W ramach realizacji miała powstad 

gran planszowa, warsztaty bartnicze oraz warsztaty tworzenia 
domków/hoteli dla owadów zapylających. W 2016 roku bartnictwo 

Negatywna 
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Kultury zostało wpisane na Krajowa Listę Niematerialnego Dziedzictwa. 
Jako element wspólnego dla dziedzictwa narodów tworzących 
kiedyś razem z nami Rzeczpospolitą: Litwinów, Białorusinów i 
Ukraioców, może zostad uznane za Niematerialne Dziedzictwo 

Ludzkości. O ważnym znaczeniu bartnictwa dla ziemi przasnyskiej 
świadczy to, że w okolicy istnieje wiele nazw terenowych 

związanych z bartnictwem np. wieś Bartniki czy Bartny Borek, a 
pierwszej na ziemiach polskich kodyfikacji zwyczajów i praw 

bartników dokonał- w 1559 roku - starosta przasnyski Krzysztof 
Niszczycki. Wszystkie zaplanowane działania miały pozwolid 

beneficjentom zadania poznad specyfikę pracy z pszczołami i ich 
znaczenie dla środowiska naturalnego. 

4. Przaśny gród Fundacja Orlen 
Moje Miejsce na 

Ziemi 
5 790,00 zł 5 000,00 zł 

Zadanie przewidywało działania przybliżające tradycje bartniczo - 
pszczelarskie ziemi przasnyskiej. W ramach realizacji miały się odb 
warsztaty bartnicze oraz warsztaty tworzenia domków/hoteli dla 

owadów zapylających. 

Negatywna 

5. 
 

Przasnysz i okolice w 
latach 1914-1920 

 
Narodowe  
Centrum 
Kultury 

 

Kultura w Sieci 
 

19 000,00 
 

19 000,00 zł 

Zadanie przewiduje stworzenie serii infografik dotyczących I woj. 
św. i jej skutków wraz z ujęciem regionalnym. Infografiki, czyli 

graficzna wizualizacja danych pozwoli prześledzid przebieg walk, 
poznad lokalnych bohaterów oraz skutki działao wojennych. W 

okresie I wojny światowej północne Mazowsze, a w szczególności 
okolice Przasnysza stały się areną zaciętych stard pomiędzy 

wojskami niemieckimi i rosyjskimi. W starciach tych wzięło udział 
setki tysięcy żołnierzy obydwu armii, a straty wyniosły ponad 100 
tysięcy. W armiach zaborczych, które walczyły pod Przasnyszem 

służyło wielu Polaków z zaborów pruskiego i rosyjskiego. 
Dowódcą jednego z pułków był Józef Dowbor Muśnicki, 

późniejszy dowódca wojsk wielkopolskich, który został ciężko 
ranny pod Przasnyszem. Infografiki zostaną przygotowane w 
wersji polskiej, rosyjskiej i angielskiej. Jedna z nich dotyczyd 

będzie syna ziemi przasnyskiej kardy A. Kakowskiego, który dzięki 
swej postawie i zaangażowaniu stał się jednym z architektów 

niepodległości. 

Pozytywna 

 
 

Miejski Dom Kultury 
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. Przygotowanie i opracowanie 
dok. Techn. do prowadzenia 
inwestycji w tym projektów 
archit. i studium 

Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

Infrastruktura Domów 

Kultury 2020 
186 440,00 130 508,00 

Wykonanie korekty i przygotowanie dok. 
Technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji 
remontu MDK 

Projekt oceniony 
pozytywnie. Zbyt mała ilośd 
punktów do otrzymania 
dofinansowania projektu. 
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wykonalności 

2. 
Zakup mobilnej sceny i 
organizacja koncertów 
plenerowych 

Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Mazowieckiego 
w Warszawie 

PROW na lata 2014-

2020 
50 000,00  31815,00 

Zakupienie sceny plenerowej i organizacja 
koncertów 

Pozytywna ocena projektu. 
Brak dostępnych środków 

3. 

Przasnyskie kameralia 
muzyczno-teatralne 

Urząd 
Marszałkowski 
Woj. 
Mazowieckiego 
w Warszawie 

PROW na lata 2014-

2020 
55 000,00 34 996,00 Organizacja koncertów i spektakli teatralnych 

Pozytywna ocena projektu. 
Brak dostępnych środków 

4. 
Wykonanie muralu Św. Jana 
Pawła II w 100. Rocznicę 
Urodzin 

Narodowe 
Centrum 
Kultury 

Kultura Interwencje 27 000,00 15 000,00 

Projekt polega na wykonaniu muralu 3D 
poświęconemu Św. Janowi Pawłowi II i 
zorganizowaniu koncertu ulubionych pieśni 
Papieża w wykonaniu Zespołu Pasja MDK 

Projekt oceniony 
pozytywnie. Zbyt mała ilośd 
punktów do otrzymania 
dofinansowania projektu. 

5. Powiększenie Zespołu 
Taoców Historycznych 
Szlacheckich 

Narodowe 
Centrum 
Kultury 

Etno Polska 2020 62 067,00 52 387,00 
Projekt polegał na uszyciu strojów dla osób 
dorosłych by powiększyd ilośd członków zespołu 
młodzieżowego. 

Błędy formalne (zbyt krótko 
istnieje zespół) 

6. Jan Paweł II – Święty z 
polskiej ziemi w 100. 
rocznicę urodzin 

Fundacja 
Pelikan w 
Przasnyszu 

Projekt na kulturę 10 000,00 6000,00 
Zorganizowanie spektaklu laserowego 
poświęconego Św. Janowi Pawłowi II 

Brak środków z uwagi na 
aktualną sytuację 
epidemiologiczną 

7. 
Wykonanie muralu Św. Jana 
Pawła II w 100. Rocznicę 

Fundacja 
SCALAM – 
Prostujemy 
Drogi Życia 

Projekt na kulturę 21 800,00 15 000,00 
Projekt polega na wykonaniu muralu 3D 
poświęconemu Św. Janowi Pawłowi II  

Brak środków z uwagi na 
aktualną sytuację 
epidemiologiczną 

8. 
Wykonanie muralu Św. Jana 
Pawła II w 100. Rocznicę 

Fundacja 
Pelikan w 
Przasnyszu 

Projekt na kulturę 21 000,00 10 000,00 
Projekt polega na wykonaniu muralu 3D 
poświęconemu Św. Janowi Pawłowi II  

Brak środków z uwagi na 
aktualną sytuację 
epidemiologiczną 

9. 
Jan Paweł II – Święty z 
polskiej ziemi w 100. 
rocznicę urodzin 

Fundacja 
SCALAM – 
Prostujemy 
Drogi Życi 

Projekt na kulturę 10 000,00 9 000,00 
Zorganizowanie spektaklu laserowego 
poświęconego Św. Janowi Pawł 

Brak środków z uwagi na 
aktualną sytuację 
epidemiologiczną 

10. 
Zoom na kulturę on-line 

Narodowe 
Centrum 
Kultury 

Kultura w sieci 44 800,00 44 800,00 
Zorganizowanie koncertu Danuty Błażejczyk i 
nagranie płyty 

Błąd formalny (zła data 
zakooczenia projektu) 

 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu 
 

Lp. 
Tytuł projektu 

Operator 
programu 

Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1 
Umiem pływad 

Ministerstwo 
Sportu 

Program powszechnej 
nauki pływania 

47700 37800 
Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływad” jest adresowany do uczniów klas III szkół 

Pozytywna 
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podstawowych. Zakłada systematyczny i 
powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu 
„nauki pływania” 

2 

Szkolny Klub Sportowy 
Ministerstwo 
Sportu 

Szkolny Klub Sportowy 16800 16800 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany 
do uczniów szkół bez względu na wiek, płed oraz 
sprawnośd fizyczną. Program ma na celu 
umożliwienie podejmowania dodatkowej 
aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęd 
sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w 
danej szkole 

Pozytywna 

Uwagi: Realizacja program „ Umiem pływad” wstrzymana z powodu COVID-19 
 
 

Wnioski złożone przez organizacje pozarządowe: 
 

 

Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej- Federacja ROSA 

Lp. Tytuł projektu Operator programu Nazwa programu 
Budżet 

projektu (zł) 
Wnioskowana 

Dotacja (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. 
Centrum wsparcia aktywności 

lokalnej seniorów miasta 
Przasnysz 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

Rządowy program na rzecz 
aktywności społecznej 
osób starszych  na lata 

2014-2020- edycja 2020 

115600,00 115600,00 
Oferta działao merytorycznych w klubie soniora 

w Przasnyszu. 

Projekt 
pozytywnie 

oceniony lista 
rezerwowa 

2. 

 
Innowacyjnna dobrze 

zaprojektowana organizacja 
pozarządowa  północnego 

mazowsza 

Zarząd 
województwa 

mazowieckiego 

Działalnośd na rzecz 

organizacji pozarządowych 
23000,00 23000,00 

Animowanie społeczności lokalnej w trzech 
powiatach przasnyskim, ciechanowskim i 

makowskim. 

Projekt 
dofinansowany 

3. 

Uruchomiamy energię 
społeczną – program wsparcia 

grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Narodowy Instytut 
Wolności 

Konkurs FIO 2020 priorytet 

2 i 4 
97500 97500 

Animowanie społeczności lokalnej oraz 
wykluczonych społecznie. 

Projekt 
pozytywnie 

oceniony lista 
rezerwowa 

4. 
Przasnyskie antydotum na 

hejt 

fio, mazowsze 
lokalnie, niw, zarząd 

województwa 
mazowieckiego 

FIO mazowsze lokalnie 5000,00 5000,00 
Animowanie społeczności lokalnej. warsztaty 

z dramy sposobem na hejt. 
Projekt 

dofinansowany 

5. Akademia przyszłości 

fio, mazowsze 
lokalnie, niw, zarząd 

województwa 
mazowieckiego 

FIO mazowsze lokalnie 5000,00 5000,00 
Sieciowanie specjalistów z instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 
 

Projekt 
dofinansowany 
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6.3. Realizacja polityk, strategii i programów 

 

Na władzach gminy spoczywa obowiązek aktywnego sterowania procesami rozwoju lokalnego 

poprzez działania regulacyjne, inicjujące, organizujące i stymulujące. Wymaga to aktywności, 

kreatywności, innowacyjności i determinacji w działaniach władz gminy, znajomości uwarunkowao 

i mechanizmów jej rozwoju, wiedzy i umiejętności umożliwiających stosowanie nowoczesnych 

metod zarządzania i podejmowania racjonalnych decyzji prorozwojowych oraz zastosowania 

właściwych instrumentów oddziaływania na skalę i tempo tegoż rozwoju. Władze gminy powinny 

w taki sposób wpływad na procesy rozwojowe, aby przebiegały one nie tylko w pożądanych dla 

całej gminy kierunkach, lecz także powodowały one jak najmniej sprzeczności i konfliktów przy 

optymalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych, 

przestrzennych, przyrodniczych). Działania podejmowane w 2020 roku przez Burmistrza Przasnysz 

oparte były o zapisy zawarte w dokumentach strategicznych opracowanych w latach 

wcześniejszych, na bieżąco monitorowanych i w zależności od potrzeb aktualizowanych. 

Dokumenty te są ważnym elementem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego. 

Również miasto Przasnysz posiada takie dokumenty, zawierające sformułowaną wizję, cele 

i kierunki działao. Dla miasta Przasnysz opracowane zostały następujące dokumenty: 

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Przasnysz na lata 2016 – 2022, 

 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016 – 2020, 

 Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

 Przasnysz i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 

 Program wspierania rodziny w Mieście Przasnysz na lata 2018 – 2020, 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Miasta Przasnysza na lata 2016 – 2020, 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

 zwierząt na terenie Miasta Przasnysz,  

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz 

 na lata 2009 –2032, 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu 

 na 2020 rok, 

 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 

 Program współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020, 

 Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 na lata 2020-2024. 

 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Przasnysz na lata 2021-2024 z perspektywą do 2029, 

 Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Przasnysz na lata 2021-2024 z perspektywą do 

2029. 
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Narzędzia te w 2020 roku stanowiły istotny element wspomagający działania samorządu miasta 

Przasnysz, jednak dla przejrzystości opracowania cele i zadania w nich ujęte zostały zawarte 

w poszczególnych działach tematycznych, z którymi są nierozerwalnie związane. 

 

6.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Program współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Zgodnie z art. 5a ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057.) „Organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyd organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikowad w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni”. 

 

Zasady współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze 

zadao publicznych określa program współpracy. Jednostka samorządu terytorialnego jest 

zobowiązana ww. ustawą przyjmowad roczne programy współpracy. Natomiast w przypadku 

programów wieloletnich ustawa daje możliwośd ich przyjmowania, jednak nie jest to obligatoryjne 

i w Mieście Przasnysz nie obowiązuje obecnie program wieloletni. 

 

Przed podjęciem przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu 

współpracy, projekt programu kierowany jest do konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne 

odbywają się zgodnie z uchwałą Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 

października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje odbywają się 

poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej urzędu oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto program konsultowany jest z Przasnyską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi na spotkaniu, które odbywa 

się w Centrum Animacji i Wsparcia dla społeczności Lokalnej w Przasnyszu. 

 

Program  szczegółowo  określa  finansowe  i  pozafinansowe  formy  możliwej  współpracy Miasta 

Przasnysz z podmiotami prowadzącymi  działalnośd  pożytku  publicznego.  Określa  też obszary 

zadao własnych gminy, które mogą byd realizowane we współpracy z organizacjami wskazując  te,  

które  mają  priorytetowe  znaczenie  dla  społeczności  lokalnej.  Współpraca administracji   

publicznej z podmiotami prowadzącymi działalnośd   pożytku   publicznego odbywa się w dwóch 

równoważnych płaszczyznach: w formie finansowej  i pozafinansowej. Współpraca Miasta 

Przasnysz z podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej 

odbywała się w 2020 roku przede wszystkim poprzez wspieranie i powierzanie realizacji zadao 

publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartych konkursów ofert. 
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W Mieście Przasnysz „Program współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. działalności pożytku 

publicznego i  wolontariacie na rok 2020” został przyjęty uchwałą Nr XIX/138/2019Rady Miejskiej 

w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2019r. 

 

Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania w zakresie: 

„Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”: 

a) zapobieganie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych poprzez  integrację 

międzypokoleniową, 

b) aktywizacja intelektualna i społeczna osób w wieku emerytalnym. 

„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: 

a) poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społecznośd lokalną                  

i wzbogacające życie kulturalne mieszkaoców Przasnysza, 

b) projekty wydawnicze związane z historią, miejscami pamięci związanymi z Przasnyszem, 

c) wzmacnianie współpracy kulturalnej poprzez czynny udział organizacji pozarządowych 

w znaczących wydarzeniach kulturalnych odbywających się w mieście Przasnysz, 

d) wzbogacanie życia kulturalnego Przasnysza poprzez działania artystyczne, 

e) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach 

historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Przasnysza i jego 

mieszkaoców; 

f) organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym wzbogacających ofertę 

miasta. 

„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym sportu osób 

niepełnosprawnych” 

a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym, 

b) organizacja imprez i działao  sportowo-rekreacyjnych. 

 „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” 

1) przeciwdziałaniu narkomanii: 

działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zapewniające alternatywne formy spędzania czasu 

przez dzieci i młodzież (zajęcia pozalekcyjne: teatralne, plastyczne, sportowe, integracyjne, 

happeningi, itp.) 

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 

wspieranie działao abstynenckich (spotkania i pielgrzymki trzeźwościowe, spotkania integracyjne, 

pikniki, wycieczki, itp.) 

wspieranie realizacji programów w zakresie reintegracji społecznej i programów 

postterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych (obozy terapeutyczne, terapia 

rodzinna, treningi zachowao np. komunikacji, umiejętności wychowawczych, itp.) 

3) ochrona i promocja zdrowia: 

a) profilaktyka uzależnieo poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne: sportowe, teatralne, krajoznawcze, itp.)  

b) organizacja i promocja imprez bezalkoholowych (festyny, turnieje, pikniki, spartakiady, imprezy 

sportowe, itp.) 
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4) działalnośd na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 

a) organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działao z zakresu 

profilaktyki uzależnieo (kolonie, obozy, rajdy, półkolonie, wycieczki, itp.). 

 „Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32a”: 

a) wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeostwa 

obywatelskiego poprzez Prowadzenie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej 

w Przasnyszu. 

 

Miasto Przasnysz na realizację przedmiotowego Programu w roku 2020 zaplanowała kwotę  

277 000,00zł, w tym na: 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 110 000,00 zł, 

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - 10 000,00 zł, 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 20 000,00 zł , 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym sportu osób niepełnosprawnych - 

75 000,00 zł. 

Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 

w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy - 62 000,00 zł. 

 

Formy współpracy w zakresie pozafinansowej obejmowały: 

 udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej; 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach; 

 konsultacje przez:  

-plenarne spotkania z organizacjami; 

-posiedzenia Przasnyskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

-zbieranie opinii i uwag organizacji w przedmiocie współpracy; 

-robocze spotkania organizacji z przedstawicielami samorządu miejskiego;   

-pracę wspólnych roboczych zespołów tematycznych o charakterze doradczym  

i inicjatywnym; 

-udzielanie wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w szczególności  

organizowanie szkoleo  i doradztwo w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności 

Lokalnej w Przasnyszu; 

-promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji; 

-prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie Miasta Przasnysz;  

-udostępnianie sal, pomieszczeo i sprzętu technicznego w celu realizacji zadao statutowych 

organizacji na wspólnie wypracowanych, jednolitych zasadach; 

-obejmowanie patronatem Burmistrza Przasnysza projektów realizowanych przez 

organizacje pozarządowe; 

-udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych 

konkursów ofert; 
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Formy współpracy w zakresie finansowym 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Miasto Przasnysz zleciło organizacjom 

pozarządowym zadania publiczne w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z przyjętym 

programem współpracy.  

 

KONKURSY 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Obszar zadania Kwota dotacji 

otrzymana 

w 2020 r. 

1. Federacja Ruch 

Organizacji na rzecz 

Społecznej 

Aktywności ROSA, 

ul. 3 Maja 16, 

06-300 Przasnysz 

Prowadzenie Centrum 

Animacji i Wsparcia dla 

społeczności 

Lokalnej w Przasnysz w 

2020 roku 

Działalnośd na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w art. 4 ust. 

1 pkt 1-32a ustawy o 

działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

62 000,00 zł 

2. Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Przasnyskiej 

ul. B. Joselewicza 10 

06-300 Przasnysz 

Wykonanie tablicy 

pamiątkowej poświęconej 

płk. Adamowi Kocowi                        

w Przasnyszu 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego 

4 500,00 zł 

3. Auto Moto Klub 

„Rzemieślnik” 

ul. Makowska 23 

06-300 Przasnysz 

Rajdowe Kryterium Orlika 

2020 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej  i sportu, w tym sportu 

osób niepełnosprawnych 

 

26 400,00 zł 

4. Stowarzyszenie 

edukacyjno-

kulturalne „NDM” 

ul. S. Sempołowskiej 

15/13 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Zdalne warsztaty 

modelarskie dziedzictwa 

architektonicznego 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego 

1 440,00 zł 

SUMA 94 340,00 zł 

 

Miasto Przasnysz organizacjom pozarządowym w 2020 r. udzieliło wsparcia finansowego w postaci 

tzw. Małych grantów, które przyznawane są z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie 

z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

MAŁE GRANTY 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

otrzymana w 2020 r. 

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Przasnyskiej 

ul. B. Joselewicza10 

06-300 Przasnysz 

Wydanie VII tomu „Rocznika 

Przasnyskiego” 

 

 

4 300,00 zł 

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Przasnyskiej 

ul. B. Joselewicza10 

06-300 Przasnysz 

„Finał XIV Mazowieckiego Konkursu 

Literackiego” 

1 500,00 zł 
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3. Klub Sportów Walki „Okami” 

ul.  Sosnowa 9/9 

06-300 Przasnysz 

„Sport łączy i uczy” 4 799,20 zł 

 SUMA 10 599,20 zł 

 

6.5. Realizacja budżetu obywatelskiego 

 

Mieszkaocy Miasta Przasnysz w 2020 roku brali czynny udział w rozdysponowaniu środków 

z budżetu miasta na realizację własnych pomysłów poprzez Budżet Obywatelski. BO to całokształt 

konsultacji społecznych z mieszkaocami miasta Przasnysz, podejmowanych w trybie art. 5a ust. 2 

i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, skutkujących wskazaniem konkretnych 

projektów realizowanych przez Miasto Przasnysz. To demokratyczny, otwarty i przejrzysty proces 

dyskusji, który nie tylko pozwala rozpoznad potrzeby, preferencje i oczekiwania mieszkaoców, ale 

przede wszystkim integruje lokalną społecznośd i angażuje w sprawy wspólnoty oraz umożliwia 

mieszkaocom miasta Przasnysz udział w decydowaniu o kształcie części gminnego budżetu.  

 

W roku 2020 Rada Miejska w Przasnyszu w dniu 7 lipca 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/205/2020 w sprawie wymagao, jakie powinien spełniad projekt Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Przasnysz na rok 2021. Pula środków na zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane 

w 2021 roku wynosiła 300.000 zł, do 50.000 zł na zadanie. 

 

W 2020 roku mieszkaocy Przasnysza złożyli 12 projektów do budżetu obywatelskiego. Wszystkie 

projekty przeszły pozytywnie oceną formalną oraz merytoryczną, a następnie w dniach 2 - 27 

października 2020 r. zostały poddane pod głosowanie.  

Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec spośród zgłoszonych projektów wskazywał za pomocą karty 

do głosowania dowolną liczbę projektów, które powinny zostad sfinansowane ze środków Miasta 

Przasnysz w 2021 roku, przy czym łączna wartośd wskazanych projektów nie mogła przekroczyd 

kwoty 300.000,00 zł.  Każda osoba mogła głosowad tylko jeden raz, za pomocą karty papierowej 

dostępnej w urzędzie bądź elektronicznie. Zgłaszanie pomysłów oraz głosowanie odbywało się 

papierowo oraz na dedykowanej platformie dostępnej pod adresem https://przasnysz.budzet-

obywatelski.org/. 

 

Projekty, które zwyciężyły w głosowaniu V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Przasnysz  

i zostaną w 2021 roku zrealizowane: 

 

Lp. Nr 

projektu 

Nazwa projektu Koszt Liczba głosów 

ważnych nieważnych 

1. 1 Ryby nie tylko na niby - akwarium 

morskie w Jedynce 

45 000, 00 zł 467 8 

2. 12 Dbamy o bezpieczeostwo naszych 

dzieci i wszystkich użytkowników w 

ruchu drogowym 

45 720,00 zł 439 5 

3. 4 Poprawa infrastruktury i 23 775,00 zł 416 5 

https://przasnysz.budzet-obywatelski.org/
https://przasnysz.budzet-obywatelski.org/
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dostępności placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej nr 3 

4. 2 ,,Sensoryka dla Smyka" 50 000,00 zł 407 11 

5. 5 Kino plenerowe w Przasnyszu 49 600,00 zł 392 3 

6. 8 Zakup i montaż stojaków 

rowerowych na terenie miasta 

Przasnysz 

27 500,00 zł 381 6 

7. 3 Świąteczny Przasnysz - iluminacje 

głównych ulic w Przasnyszu 

48 000,00 zł 373 4 

 

Łączna kwota wszystkich projektów z Budżetu Obywatelskiego wybranych do realizacji w 2021 

roku wyniosła 289.595,00 zł. 

 

Projekty, które nie zakwalifikowały się do realizacji: 

Lp. Nr 

projektu 

Nazwa projektu Koszt Liczba głosów 

ważnych nieważnych 

1. 11 Zakup sprzętu nagłaśniającego 

imprezy plenerowe organizowane 

w mieście Przasnysz. 

50 000,00 zł 270 1 

2. 10 Doposażenie Skateparku - Na 

Skateparku jeździmy i dobrze się 

bawimy 

50 000,00 zł 237 4 

3. 7 Kwiaty oraz ozdobne krzewy na 

ulicy Orlika 

45 000,00 zł 196 2 

4. 6 Konserwacja figury św. Rocha wraz 

z przebudową postumentu 

50 000,00 zł 195 3 

5. 9 Utworzenie grupy rekonstrukcyjnej 

„Sarmacja” 

50 000,00 zł 100 0 

 

Statystyki: 

Liczba osób głosujących: 1077 

Podział kart do głosowania ze względu na ważnośd 

a) Ważnych: 1038 (96,38 %)  

w tym elektronicznych: 1023 (98,55%)  

w tym papierowych: 15 (1,45%)  

b) Nieważnych: 39 (3,62%) 

w tym elektronicznych: 16 (41,03%) 

w tym papierowych: 23 (58,97%) 

 

 Przyczyny nieważnych głosów: 

 brak podpisu na zgodzie Rodzica na oddanie głosu przez osobę małoletnią na projekty do 

BO, 

 brak obowiązkowych danych na zgodzie Rodzica na oddanie głosu przez osobę małoletnią 

na projekty do BO, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 osoby podające adres zamieszkania poza Przasnyszem, 

 nie załączono zgody rodzica na oddanie głosu przez osobę małoletnią na projekty do BO, 

tylko zdjęcie dziecka, 

 wrzucono do urny zgodę Rodzica na oddanie głosu przez osobę małoletnią na projekty do 

BO ale nie dołączono karty. 

 

 

6.6 Promocja 

 

W 2020 roku Burmistrz Przasnysza w ramach swoich kompetencji udzielił honorowego patronatu 

poniższym imprezom organizowanym przez podmioty: 

1. ORPZERiI – Dzieo Babci i Dziadka  

2. Zarząd Koła PZN – spotkanie opłatkowe i zakup paczek bożonarodzeniowych dla 

niedowidzących dzieci. 

3. Stowarzyszenie Jednorożec robi co może – Pogoo za Jednorożcem.  

4. Komitet Organizacyjny Orszaku Trzech Króli – Orszak Trzech Króli. 

5. Koncert z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia w Miejskim Domu Kultury – 

Agnieszka Grabowska 

6. Koncert z okazji 100 – ej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II w dniu 20 września 2020 

roku w Sanktuarium M.B Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu. 

7. Jubileusz upamiętniający 150. rocznicę pobytu sióstr Mniszek Klarysek Kapucynek 

w Przasnyszu. 

8. Turniej Charytatywny o Puchar Burmistrza organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta 

 

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie, w 2020 roku podmiotom wnioskującym 

o wsparcie finansowe udzielono następującego dofinansowania na przedsięwzięcia: 

1. ORPZERiI – Dzieo Babci i Dziadka  

2. Klub Sportowy OKAMI  

3. Zarząd Koła PZN – spotkanie opłatkowe i zakup paczek bożonarodzeniowych dla 

niewidomych dzieci. 

4. Wsparcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019. 

Pokrycie kosztów transportu. 

5. Powiatowy Oddział Związku Nauczycielstwa polskiego w Przasnyszu – nagrody dla 

nauczycieli emerytów, 

6. Komitet Organizacyjny Orszaku Trzech Króli – Orszak Trzech Króli – 2 000,00 zł 

7. Koncert z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia w Miejskim Domu Kultury – 

Agnieszka Grabowska – 120 zł 

8. Koncert z okazji 100 – ej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II w dniu 20 września 2020 

roku w Sanktuarium M.B Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu. 

9. ORPZERiI – Dzieo Babci i Dziadka – 500,00 zł 

10. Jubileusz upamiętniający 150. rocznicę pobytu sióstr Mniszek Klarysek Kapucynek 

w Przasnyszu. 
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11. Dofinansowanie autokarowej wycieczki do Warszawy uczniów z klas VII i VIII biorących 

udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła dialogu „Śladami przasnyskich Żydów, 

12. Turniej Charytatywny o Puchar Burmistrza organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta, 

13. Nagrodzenie najlepszych Hodowców bydła mlecznego, 

14. Miejski Klub Sportowy - 112 000,00 zł (umowa promocyjna). 

 

Stypendia sportowe dla sportowców zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz. W roku 2020 

przyznano na wniosek złożony do Burmistrza Miasta Przasnysz 6 stypendiów. Stypendia sportowe 

przyznane zostały  na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr VII/54/2019 z dnia 28 

marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości nagród i wyróżnieo, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy 

Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy. 

 

W 2020 roku Burmistrz Przasnysza na podstawie złożonych wniosków udzielił zgody na 

wykorzystanie herbu miasta do celów promocyjnych: 

1. Klub Sportowy OKAMI – zgoda na użycie herbu na banerach, plakatach w celu promocji miasta  

 

Imprezy/uroczystości organizowane przez Urząd Miasta Przasnysz/ przy współudziale lub przez 

NGO : 

1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości – Msza Święta transmitowana on-line 

2. Obchody Święta Patrona Miasta Przasnysz – Msza Święta transmitowana on-line, koncert 

w Miejskim Domu Kultury – transmitowany on-line 

3. Wyprzedaż garażowa 

4. Targ Staroci 

5. Holi Festival Święto Kolorów - boisko Wembley,  

6. Święto Wojska Polskiego, - Msza Święta 

7. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Msza Święta 

8. Bieg pod hasłem " W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym - Przasnyski Bieg Pamięci " 

9. Auto Moto Klub Rzemieślnik – koncert na boisku Wembley 

10. Rajdowe Kryterium Orlika 2020 

11. Dzieo Babci i Dziadka  

12. Przasnyskie Show Taneczne (transmisja on – line) 

13. FoodTruck  

 

W roku 2020 na stronie przasnysz.um.gov.pl ukazały się 482 artykuły. Według statystyk 

dostępnych dla administratorów portalu, strona Urzędu Miasta Przasnysz została odwiedzona 

w 2020 roku 61.180 razy. W roku 2020 było średnio 130 odsłon dziennie strony Urzędu Miasta 

Przasnysz.  
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7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Mieszkaniowy zasób miasta tworzą nieruchomości stanowiące własnośd Miasta Przasnysz, 

pozostające we współwłasności oraz nieruchomości powierzone w zarząd.  

W skład zasobu wchodzą lokale służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych przeznaczone do 

oddania w najem na czas nieoznaczony, lokale przeznaczone do najmu socjalnego oraz 

pomieszczenia tymczasowe.  

Według stanu na dzieo 31 grudnia 2020 r. mieszkaniowy zasób Miasta Przasnysz tworzył 343 lokale 

o łącznej powierzchni 13.027,98 m2. Ze względu na stan techniczny budynków, 5 lokali zostało 

wyłączonych z eksploatacji.  

Liczba oczekujących na mieszkanie na dzieo 31.12.2020 wynosiła 120 osób. 

 

Zieleo w mieście 

W 2020 roku na skutek złożonych wniosków wydano decyzje na wycinkę 27 szt. drzew, nasadzono 

natomiast 19 szt. drzew gatunku klon przy ul Św. Wojciecha i 12 szt. berberysów oraz na terenie 

Rynku Miejskiego 2 szt. żywotnika zachodniego. 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami  

W 2020 r. nie kierowano zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt, korzystano z miejsc 

czasowego pobytu, do których trafiło 71 psów i 95 kotów w celu leczenia lub adopcji. Nowi 

właściciele adoptowali 61 psów i 67 kotów. W 2020 roku sfinansowano 15 sterylizacji suk, 42 

kotek, 22 kastracje psów i 29 kotów. 

Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz opiekę weterynaryjną prowadziły 

w 2020 roku podmioty:  

- Przychodnia Weterynaryjna „Crossvet” s.c., ul. Gdaoska 5, 06 – 300 Przasnysz, 

- Gabinet Weterynaryjny CYRYL Martyna Kowalska, ul. Mazowiecka 26, 06 – 300 Przasnysz. 

 

Gospodarka komunalna 

Zakupiono 8 koszy ulicznych, które zostały zamontowano w przestrzeni miejskiej.  

Założono pasiekę miejską, składającą się z 6 rodzin pszczelich. Pasieka znajduje się na 

nieruchomości stanowiącej własnośd miasta Przasnysz przy ul. Zawodzie.  

 

Zadania z zakresu licencji na taksówkę 

Liczba przedsiębiorców, którym udzielono licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu osób taksówką na terenie miasta Przasnysz (stan na dzieo 31.12.2020 r.) 

wynosiła: 13. 

 

Zadania z zakresu rolnictwa 

W 2020 roku w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji  rolnej w okresie od 1 lutego do 2 marca złożono 76 wniosków. 

Powierzchnia użytków rolnych położonych na terenie miasta zgłoszona przez producentów rolnych 

we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 955,9064 ha. Dotacja celowa przekazana miastu na 
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postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za okres od 1lutego do 2 

marca 2020 r. wyniosła 88.255,55 zł. W II turze (od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.) złożono 57 

wniosków, a powierzchnia użytków rolnych położonych na terenie miasta zgłoszona przez 

producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 845,9910 ha. Dotacja celowa 

przekazana miastu na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za 

okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. wyniosła 40.565,13 zł. 

 

Alkohole  

Dochody z tytułu wydawania zezwoleo na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Przasnysza  

w 2020 r. wyniosły 355 124,93zł. Dochody te były niższe od dochodów zrealizowanych w 2019 r. 

o kwotę 8148,55 zł. W 2020 r. wydano 12 zezwoleo na sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży 

(detal), 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu (gastronomia) oraz 1 zezwolenie jednorazowe. 

 

Targowisko miejskie przy ul. Polnej 

Od 2020 r. zarządzanie targowiskiem miejskim realizowane jest przez pracownika Urzędu Miasta. 

W 2020 r. zarezerwowana było niżej wymieniona liczba miejsc targowych, za które pobierana była 

opłata rezerwacyjna. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

143,5 146,5 145,5 140,5 140,5 140,5 0 139 139 140 138 137 

 

Ochrona powietrza 

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2019 

r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie 

wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru 

inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania na terenie miasta, zmienionej Uchwałą Nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz 

obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie miasta, wymieniono 40 starych, 

nieefektywnych źródeł ciepła. 

 

W 2020 r. na zadania związane z ochroną powietrza uzyskano dotację z budżetu Województwa 

Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP 

2020) na przeprowadzenie zadania pn.: „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w mieście Przasnysz”. 

Wysokośd dotacji 153.637,93 zł. 
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Gospodarowanie odpadami 

System gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK) w 2020 r. obejmował odbiór 

i zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz segregowanych z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych (firmy, instytucje, placówki oświatowe). Mieszkaocy przekazywali nadmiarowe 

ilości odpadów segregowanych (metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier i bioodpady) oraz 

odpady problemowe (elektrośmieci, wielkogabaryty, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 

opony) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. 

Leszno 47. Przeterminowane leki i zużyte termometry rtęciowe trafiały do punktów zbiórki 

w aptekach położonych na terenie miasta. 

Operatorem wyłonionym w drodze przetargu był MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu. 

Stawki opłat obowiązujące w 2020 r. zostały określone w uchwałach nr: XI/73/2019 

i XI/74/2019Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2019 r. 

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty (pierwszych i korekt) w 2020 roku wyniosła 2469. 

32,51% mieszkaoców objętych SGOK deklarowało segregację odpadów komunalnych. 

 

8. Oświata 

 

Szkoły podstawowe 

W 2020 roku w Przasnyszu funkcjonowały 3 publiczne szkoły podstawowe. Były to:  

- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

ul. Żwirki i Wigury 4 oraz ul. Szkolna 2, 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza ul. Jana Kilioskiego 1, 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Orlika 48. 

 

Liczba uczniów, oddziałów oraz zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych placówkach wg stanu 

na dzieo 30.09.2020 r. przedstawiała się w następujący sposób: 

 

Wyszczególnienie SP1 SP2 SP3 

Liczba uczniów 629 471 580 

Liczba oddziałów 30 24 28 

Liczba nauczycieli 66 51 65 

 

PANDEMIA COVID –19  

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2. marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych innych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Wojewoda 

Mazowiecki zawiesił działalnośd placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Budynki szkół i przedszkoli w Mieście Przasnysz zostały zamknięte dla uczniów do 

kooca roku szkolnego. Pomimo pandemii zajęcia lekcyjne odbywały się w formie on–line. Miasto 

Przasnysz w ramach ogólnopolskiego projektu „Zdalna szkoła” otrzymało wsparcie w formie 

komputerów dla najbardziej potrzebujących uczniów. Projekt ten był finansowany ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. Miasto Przasnysz uzyskało dofinansowanie w kwocie 164.800,00 zł zgodnie 

z poniższą tabelą:  

 

 
Źródło: Dane UM 

 

Ponadto w szkołach nr 2 i 3 realizowany był projekt z 2019 roku pt. „Rozwój kluczowych kompetencji 

uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu. W ramach zajęd pozalekcyjnych  grupa około 80 uczniów 

rozwijała kluczowe umiejętności w obszarach: kompetencji porozumiewania się w obcych językach, 

matematycznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych i obywatelskich, innowacyjności 

i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulinarnej.     

 

Przedszkola 

W 2020 roku w Przasnyszu funkcjonowały 2 przedszkola publiczne. Były to:  

- Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej ul. Lipowa 8,  

- Miejskie Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Świerczewo 8.  

 

Liczba dzieci, oddziałów oraz zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych placówkach wg stanu na 

dzieo 30.09.2020 r. przedstawiała się w następujący sposób: 

 

 

Placówki realizowały „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego” dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Ponadto prowadziły zajęcia z języka 

Wyszczególnienie Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 

Liczba dzieci 100 74 

Liczba oddziałów 4 3 

Liczba nauczycieli 12 11 
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angielskiego, rytmiki, logopedii i religii. W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

organizowane były także zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne. 

 

Żłobek Miejski w Przasnyszu 

Żłobek jest jednostką organizacyjną, która ma siedzibę w dwóch miejscach. Jeden oddział 

dedykowany dla dzieci, których rodzice mieszkają na terenie miasta Przasnysz i jednocześnie 

pracują się lub uczą. Drugi zaś posiada miejsca przeznaczone wyłącznie dla dzieci, których mamy 

powracają na rynek pracy po urlopie macierzyoskim/rodzicielskim oraz rodziców bezrobotnych, 

którzy chcą podjąd zatrudnienie.  

 

Liczba dzieci, oddziałów oraz osób zatrudnionych w placówce wg stanu na dzieo 31.12.2020 r. 

przedstawiała się w następujący sposób:  

 

Wyszczególnienie Żłobek Miejski 

Liczba dzieci 38 

Liczba oddziałów 2 

Liczba zatrudnionych/personel  14 

  

W roku 2020roku w Żłobku Miejskim zrealizowano następujące projekty:  

 „Dbamy o naszą planetę” - nauka prawidłowego segregowania odpadów,  

 „Zabawy sensoryczne” - wspomaganie rozwoju wielozmysłowego dzieci, 

 „Dbam o zdrowie” - kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania. 

 

Od dnia 11 marca 2020 do dnia 6 maja 2020 r. Żłobek w związku z sytuacją epidemiologiczną - 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czasowo ograniczył funkcjonowanie 

placówki. Od 11 maja 2020 r. funkcjonowanie placówki oparte jest na wewnętrznych procedurach 

bezpieczeostwa obowiązujących na terenie żłobka  zgodnych z  wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

9. Pomoc społeczna 
 

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sformułowaną w dokumentach strategicznych jest 

wspieranie rodziny, dążenie do poprawy standardu życia, podnoszenia wartości kapitału ludzkiego 

oraz rzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji mieszkaoców. 

Działalnośd Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku koncentrowała się na wsparciu 

osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im 

życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
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Pomoc i wsparcie w gminie Miasto Przasnysz z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 1 101 

osób, co stanowiło 6,59% wszystkich mieszkaoców. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, 

łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 163 osób. Natomiast liczba 

rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 50 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba 

osiągnęła poziom 390 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2019 o 100 osób. W gminie 

Miejskiej Przasnysz najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin 

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy 

społecznej w 2020 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, 

bezradnośd w sprawach opiekuoczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

niepełnosprawnośd. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane 

dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek 

i płed, wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w 

podziale na płed i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeo pieniężnych i 

niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuoczych i specjalistycznych usług 

opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa 

specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, 

wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych. 

 

Tabela. Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych 

z prawem do zasiłku w 2020 r. (poziom powiatu) 

 

Źródło: Dane MOPS 

Wykres. Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych 

z prawem do zasiłku w 2020 r. (poziom powiatu) 

 

Źródło: Dane MOPS 

Wykres. Liczba osób korzystających ze świadczeo na podstawie wydanych decyzji. 



57 

 

Źródło: Dane MOPS 

 

Wykres. Liczba osób korzystających ze świadczeo na podstawie wydanych decyzji. 

 

Źródło: Dane MOPS 

 

Wykres. Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku. 

 

Źródło: Dane MOPS 
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Tabela. Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych w 2020 r. 

 

Źródło: Dane MOPS 

 

Ponadto realizowany był projekt z 2019 roku pt. “Zmiana systemu organizacyjnego MOPS 

w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”. 

Wniosek złożony 29 listopada 2018 roku, realizowany od października 2019 do kooca lutego 2021 

roku. Realizacja projektu polegała na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowao 

administracyjnych. Wiążę się z nową strukturą organizacyjną, w ramach której pracownicy socjalni 

zostaną podzieleni na trzy zespoły, z których tylko jeden będzie realizował postępowania 

administracyjne – przyznawanie świadczeo. Pracownicy w pozostałych zespołach będą świadczyd 

tylko pracę socjalną, tj. pracowad z rodzinami z różnymi dysfunkcjami w ich domach. W ramach 

projektu zorganizowano wizyty studyjne, zakupiono sprzęt komputerowy oraz wyposażenie do 

pomieszczeo. W projekcie zostały zaplanowane również szkolenia kompetencyjne dla 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Miasta Przasnysz za 2020 rok sporządzana jest na 

podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu 

Centralnej Aplikacji Statystycznej MPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie 

występowania problemów społecznych oraz planowanie działao aktywizujących jednostki 

samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem 

poglądowym mającym ułatwid władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem 

budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania 

poniższych wniosków i rekomendacji: 

1. W roku 2020 zauważalny jest spadek ludności na terenie Miasta Przasnysz. W latach 2019-2020 

liczba ludności spadła o 1,67% . Tendencja spadkowa obserwowana jest już kolejny rok. Analizując 

dane można zaobserwowad wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Jest to grupa 

ludności, która już od kilku lat zwiększa swoja liczebnośd. Analizując tendencje demograficzne 

konieczne jest określenie kierunków rozwoju polityki senioralnej uwzględniającej usługi 

adresowane do osób starszych, niesamodzielnych i zależnych. Wskazane zatem jest rozwinięcie 

systemu usług opiekuoczych dla osób niesamodzielnych. W celu należytej realizacji tego zadania, 

mając na względzie rozwój i rozszerzenie zakresu usług opiekuoczych oraz możliwośd skorzystania 
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z finansowego wsparcia rządowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poza usługami 

opiekuoczymi dla osób starszych i niesamodzielnych świadczonych w miejscu zamieszkania 

realizuje również następujące programy: - Program 75 + - Program „Opieka wytchnieniowa” - 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"  

2. Znaczny wzrost zauważalny jest również w wydatkach ponoszonych za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej. W roku 2019 była to kwota 137 360 zł natomiast w roku 2020 kwota 159 819 zł. 

Zarówno opłaty za pobyt mieszkaoców w domach pomocy społecznej jak i opłaty za pobyt dzieci 

w pieczy zastępczej stanowią znaczne i rosnące obciążenie dla budżetu miasta.  

3. Dużym obciążeniem są również koszty ponoszone w związku z pobytem osób w domach pomocy 

społecznej. W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 26 osób co stanowiło kwotę 

657 834 zł.  

4. Od stycznia 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął z Urzędu Miasta do realizacji 

nowe zadanie, a mianowicie: - prowadzenie postępowao administracyjnych i wypłatę dodatków 

mieszkaniowych i energetycznych - prowadzenie postępowao administracyjnych i wypłatę 

stypendiów szkolnych. Wart podkreślenia jest fakt, że nie spowodowało to dodatkowego 

zatrudnienia.  

5. W związku z realizacją projektu ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna wniosek pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu 

poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”, w strukturze 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębnioną trzy działy pracy: dział pogłębionej pracy 

socjalnej, dział usług oraz dział decyzji administracyjnych.  

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował również drugi projekt 

współfinansowany ze środków EFS pn," Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie 

miejskiej Przasnysz". Miasto Przasnysz jest partnerem projektu, natomiast liderem Instytut Pracy 

i Spraw Socjalnych w Warszawie. Projekt ma walory projektu innowacyjnego społecznie, w ramach 

którego realizowane są działania przeciwdziałające dziedziczenia biedy. Środki finansowe 

przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą ponad 600 000 zł. Projekt kontynuowany 

będzie do kooca 2021 roku. 

7. Z uwagi na pandemię SARS-COV- 2 pracownicy MOPS realizowali dodatkowe zadania, których 

celem było wsparcie seniorów oraz osób zakażonych i odbywających kwarantannę. Pomoc 

polegała na robieniu zakupów i dostarczaniu do domów oraz odbieraniu covidowych odpadów. 

W bieżącym roku MOPS prowadzi punkt informacyjny dotyczący szczepieo osób niesamodzielnych 

oraz organizuje dowóz osób na szczepienia. Warto podkreślid, że Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej pracował nieprzerwanie w 2020 roku jako jedna z nielicznych jednostek miasta. 
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10. Profilaktyka 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Miejska 

w Przasnyszu podjęła Uchwały, odpowiednio Nr XX/148/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz 

Uchwały Nr XX/149/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Programy były realizowane przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i innych realizatorów, którzy uzyskali akceptację Burmistrza Przasnysza. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu pracowała w dwóch 

zespołach. Jeden z nich zajmował się kontrolą placówek sprzedających napoje alkoholowe a drugi 

czynnościami związanymi z szeroko pojętą pomocą uzależnionym i ich rodzinom. 

Zespół kontrolujący, ściśle współpracujący z pracownikami Komendy Powiatowej Policji, zajmował 

się kontrolą sklepów i placówek gastronomicznych (sprzedających napoje alkoholowe) w zakresie 

przestrzegania przez nie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

dotrzymywania warunków zezwolenia. 

Kontrolami objęte były podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim. Zakres kontroli to: 

- zgodnośd prowadzonej sprzedaży z aktualnie ważnym zezwoleniem, 

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, 

- przestrzeganie zasad sprzedaży napojów alkoholowych określonych w Uchwałach Rady 

Miejskiej. 

Zespół kontrolował punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. Skontrolował przynajmniej raz wszystkie placówki 

detaliczne (48) oraz gastronomiczne (15) na terenie miasta. Te placówki, w których punkt zmienił 

właściciela lub zaobserwowano drobne uchybienia, kontrolowano kilkakrotnie.  

Praca drugiego zespołu (pracował w dwóch różnych składach) polegała na:  

- motywowaniu do leczenia uzależnionych i współuzależnionych, 

- kierowaniu na leczenie specjalistyczne, 

- wnioskowaniu do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 

- uczestniczeniu w posiedzeniach Sądu dotyczących zobowiązania do leczenia. 

Systematycznie prowadzono interwencje wobec osób uzależnionych, zgłoszonych komisji, w celu 

zmotywowania ich do leczenia odwykowego. 

 

W 2020 roku do zespołów do spraw motywowania do leczenia wpłynęło 15 wniosków o leczenie 

odwykowe, które złożyły Komenda Powiatowa Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub 

rodziny uzależnionych. Niektóre wnioski, dotyczące tej samej osoby, były rozpatrywane 2- lub 3-

krotnie na kolejnych posiedzeniach Komisji. Komisja skierowała  do Sądu Rejonowego 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – 4 wnioski. 
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Komisja w pełnym składzie odbyła 10 posiedzeo w ciągu 2020 roku, opiniowała wpływające 

wnioski o wydanie zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inicjowała działania 

w zakresie przewidzianym ustawami o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz przeciwdziałaniu narkomanii.  

 

Częśd środków finansowych budżetu MKRPA (130 000,00 zł.), została zaplanowana jako dotacje. 

Po ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursów, kwota 110 000,00 zł była rozdysponowana na 

realizację zadao konkursu. 

 

Zadania do realizacji, ogłoszone w Zarządzeniu Nr 20/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie 

otwartego konkursu ofert na realizację zadao publicznych Miasta Przasnysz w roku 2020 

i w Zarządzeniu Nr 28/2020 z dnia 28 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 

z dnia 6 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadao 

publicznych Miasta Przasnysz w roku 2020 dla ogółu mieszkaoców miasta, w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym były następujące: 

 

Lp. Rodzaje zadao 
Wysokośd środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadania 

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

I. Ochrona i promocja zdrowia: 

100 000,00 zł 

1. 
Profilaktyka uzależnieo poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne: sportowe, teatralne, 
krajoznawcze, itp.) 

2. 
Organizacja i promocja imprez bezalkoholowych (festyny, turnieje, pikniki, 
spartakiady, imprezy sportowe, itp.) 

II. Działalnośd na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 

1. 
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działao 
z zakresu profilaktyki uzależnieo (kolonie, obozy, rajdy, półkolonie, wycieczki, 
itp.).  

III. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:  

1. 
Wspieranie działao abstynenckich (spotkania i pielgrzymki trzeźwościowe, 
spotkania integracyjne, pikniki, wycieczki, itp.)  

2. 

Wspieranie realizacji programów w zakresie reintegracji społecznej i 
programów postterapeutycznych dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych (obozy terapeutyczne, terapia rodzinna, treningi 
zachowao np. komunikacji, umiejętności wychowawczych, itp.) 

Zadania z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii 

1. 
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zapewniające   alternatywne 
formy spędzania czasu przez dzieci i młodzież (zajęcia pozalekcyjne: teatralne, 
plastyczne, sportowe, integracyjne, happeningi, itp.) 

10 000,00 zł 
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Na ogłoszenie o konkursie odpowiedziało 6 oferentów. Po dokonaniu oceny formalnej 

i merytorycznej przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta podpisał umowy i do realizacji zadao 

przystąpili: 

 
 
Lp. 

 
Nazwa i adres 

organizacji 

 
Nazwa 

zadania publicznego 

Wysokośd przyznanych 
środków publicznych (zł) 

1. Auto Moto Klub „Rzemieślnik” 
w Przasnyszu, ul. Makowska 23 

06-300 Przasnysz 

„Bezpieczny powrót do szkoły”  
25 000,00 

2.  Stowarzyszeniem Przasnyska Pielgrzymka 
Rowerowa, 

ul. Św. Wojciecha 1B 
06-300 Przasnysz 

„Szlakiem wojny 1920r. – Rajd 
rowerowy i piknik profilaktyczno - 

patriotyczny” 

 
5 905,00 

3.  Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
Rodzin Abstynenckich „ORLIK” 
ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 

06-300 Przasnysz 

„Żeby do czegoś dojśd, trzeba iśd”  
23 690,00 

4. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 
WARRIOR MMA TEAM 

w Przasnyszu 
ul. Wojskowa 10/26 

06-300 Przasnysz 

„Zadania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii w 

postaci szkolenia dzieci i młodzieży 
z zakresu sztuk walki” 

 
10 000,00 

5.  Miejski Klub Sortowy w Przasnyszu 
ul. Makowska 23A 
06-300 Przasnysz 

„Trenuj i baw się z MKS cz. V”  
34 000,00 

6 Chorągiew Mazowiecka ZHP ul. Krótka 3A, 09-402 
Płock 

Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu, 
ul. Mari Dąbrowskiej 1 

06-300 Przasnysz 

„Z Profilaktyką w Harcerskim Kręgu 
II w okresie pandemii COVID 19” 

 
11 400,00 

SUMA 109 995,00 

       

Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone przez następujących oferentów: 

- Auto Moto Klub „Rzemieślnik” w Przasnyszu w wysokości - 122,55 zł. 

- Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzin Abstynenckich „ORLIK” w Przasnyszu – 

1 007,87 zł. 

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy WARRIOR MMA TEAM w Przasnyszu – 200,00 zł.  

 

Po ogłoszeniu Konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i po  

dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta podpisał 

umowę do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani z Uczniowskim Międzyszkolnym 

Klubem Sportowym WARRIOR MMA TEAM w Przasnyszu ul. Wojskowa 10/26 „Zadania z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii w postaci szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu sztuk walki” – 

wysokośd przyznanych środków 10 000,00 zł.  

 

Pozostałe umowy wyłonione z Konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym Burmistrz Miasta podpisał umowy do realizacji zadao z zakresu przeciwdziałania 

problemów alkoholowych. Wysokośd przyznanych dotacji 99 995,00 zł. 
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wydała pozytywną opinię, 

a Burmistrz Przasnysza zaakceptował wydatkowanie środków poza konkursem na zadania 

publiczne w ramach Małego Grantu na następujące działania:  

 

Lp. Nazwa i adres 

organizacji 

Nazwa 

zadania publicznego 

Wysokośd przyznanych 

środków 

publicznych (zł) 

1. Auto Moto Klub „Rzemieślnik” 

w Przasnyszu, ul. Makowska 23 

06-300 Przasnysz 

Organizacja koncertu zespołu 

„Chłopcy z placu broni” 

 

2 500,00 

2.  Klubem Sportowym Przaśnik Przasnysz, ul. 

Wincentego Witosa 6/7, 06-300 Przasnysz 

„Aktywne lato”  

8 300,00 

3. Chorągiew Mazowiecka ZHP 

ul. Krótka 3A, 09-402 Płock 

Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu, ul. 

Mari Dąbrowskiej 1 

06-300 Przasnysz 

„Pomoc społeczności lokalnej w 

czasie epidemii Koronowirusa 

(COVID-19)” 

 

7 714,00 

4.  Przasnyskie Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe Rodzin Abstynenckich 

„ORLIK” 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 7 

06-300 Przasnysz 

„Nie jesteś sam”  

1 300,00 

SUMA 19 814,00 

 

Niewykorzystana dotacja została zwrócona przez Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz w wysokości - 

6 000,00 zł. 

 

Wszystkie podmioty zrealizowały zadania i złożyły sprawozdania do Urzędu Miasta. 

 

W Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo na ulicy Świerczewo 9, funkcjonowała 

świetlica opiekuoczo-wychowawcza dla dzieci i młodzieży. Świetlica była otwarta w godz. 1300-

1800. Ze względu na sytuację związaną z wystąpieniem pandemii COVID – 19 świetlica miała 

przerwy w funkcjonowaniu. Wprowadzane przepisy prawa lub polecenia organów publicznych nie 

pozwalały na funkcjonowanie świetlicy w różnych okresach w ciągu roku. Wszystkie przebywające 

tu dzieci miały zapewnioną fachową opiekę, zajęcia terapii pedagogicznej z podziałem na grupy 

wiekowe, pomoc w lekcjach, gorący posiłek oraz potrzebne zabiegi sanitarne.  

Łączna kwota funkcjonowania świetlicy opiekuoczo wychowawczej w 2020 roku wyniosła 

37 169,76 zł.  

 

Z tych środków finansowano również, wykonywane przez biegłych psychiatrów i psychologów, 

badania i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych do leczenia 

oraz pokrywano koszty konwoju. Koszt za rok 2020 wyniósł 3 600,00 zł.  
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11. Bezpieczeostwo publiczne 
 

W 2020 r. podobnie, jak w latach poprzednich ochrona bezpieczeostwa i porządku publicznego 

było jednym z najważniejszych i najistotniejszych priorytetów Burmistrza Przasnysza.  

W celu poprawy stanu bezpieczeostwa w 2020 roku na terenie Miasta Przasnysz zamontowano 9 

nowych zestawów do monitoringu wizyjnego, składających się z 21 kamer.  

W 2020 roku do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Przasnysz złożono 15 wniosków 

o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego, wpłynęło również 30 zgłoszeo telefonicznych 

od mieszkaoców Przasnysza dotyczących negatywnych zdarzeo na terenie miasta, natomiast 

pracownicy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta 11 razy zgłaszali w mijającym roku takie 

zdarzenia do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. 

Aktualny wykaz kamer na terenie miasta Przasnysz zawiera poniższa tabela.  

 

Lp. MIEJSCE LOKALIZACJI KAMERY ILOŚD KAMER 

1. Budynek UM Przasnysz ul. Jana Kilioskiego 2,  2 

2. Budynek Miejskiego Domu Kultury i Park Miejski im. Tadeusza Kościuszki, 6 

3. Budynek Ratusza i ul. Rynek, 4 

4. Teren Sportowo - Rekreacyjny ul. Orlika,  5 

5. Rondo ul. Orlika, ul. Osiedlowa, ul. Sosnowa,  1 

6. Skrzyżowanie ulicy Orlika z ul. Słowackiego, 1 

7. Skrzyżowanie ul. Zawodzie z ul. Słowackiego,  1 

8. Skrzyżowanie ul. Baranowskiej z ul. Ostrołęcką, 1 

9. Skrzyżowanie ul. Św. Stanisława Kostki z ul. Św. Wojciecha, 1 

10. Budynek Zespołu Medycznych Szkół Policealnych ul. Szpitalna,  4 

11. Teren Placu Zabaw ul. Tuwima, 2 (Z) 

12. Aleja Jana Pawła II 3 (Z) 

13. ul. Orlika ( SP 3) 3 (Z) 

14. ul. Mazowiecka  3 (Z) 

15. ul. Kolejowa  2 (Z) 

16. ul. Zawodzie (budynki socjalne) 2 (Z) 

17. ul. Marii Dąbrowskiej 5 2 (Z) 

18. ul. Orlika (sklep Mojito) 2 (Z) 

19. Skrzyżowanie ul. Osiedlowa z ul. Świerczewo 3 (Z) 

20. Ogródki działkowe – parking ul. Oszłobok 2 (Z) 

21. ul. Klonowa  3 (Z-2020) 

22. ul. Bukowa 3 (Z-2020) 

23. ul. Sosnowa 3 (Z-2020) 

24. ul. Sportowa 2 3 (Z-2020) 

25. ul. Sportowa 6 3 (Z-2020) 

26. ul. Żwirki i Wigury / ul. Witosa 2 (Z-2020) 
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27. al. Wojska Polskiego 2 (Z-2020) 

28. ul. Wojskowa 1 (Z-2020) 

29. ul. Szkolna ( SP 3) 1 (Z-2020) 

RAZEM  71 

(Z) – Zestaw kamer  

(Z-2020)– Zestaw kamer zamontowanych w 2020 roku 

 

Koszt zakupu i zamontowania 8 nowych zestawów kamer w 2020 roku wyniósł 99.942,76 zł, 

natomiast koszty utrzymania i konserwacji wszystkich kamer na terenie miasta obsługiwanych 

przez pracowników Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta stanowią kwotę w wysokości 

69.861,67zł.  

 

W 2020 roku, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Przasnysza, 

a Komendantem Powiatowym Policji w Przasnyszu w sprawie przekazania środków finansowych na 

Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, Miasto Przasnysz przekazało 25.440,00 zł 

z przeznaczeniem na dodatkowe służby (patrole). W ramach tych środkówzrealizowano 106 

dodatkowych służb (patroli), których ilośd w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa 

tabela.  

 

W ramach funduszu zrealizowano 106 dodatkowych służb (patroli). 

 

MIESIĄC ILOŚD SŁUŻB, PATROLI 

STYCZEO 10 

LUTY 8 

MARZEC 7 

KWIECIEO 8 

MAJ 10 

CZERWIEC 7 

LIPIEC 3 

SIERPIEO 2 

WRZESIEO 0 

PAŹDZIERNIK 7 

LISTOPAD 6 

GRUDZIEO 38 

RAZEM 106 

 

Innym działaniem mającym na celu zwiększenie poczucia bezpieczeostwa mieszakoców jest 

systemu bezpłatnego powiadamiania za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS). 

Wiadomości takie były wysyłane w mijającym roku w związku z nadchodzącymi gwałtownymi 

zmianami w pogodzie lub innymi nagłymi zagrożeniami.  
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12. Kultura 
 

12.1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu działa na podstawie ustawy dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 

Nałkowskiej w Przasnyszu. Pełni również zadania biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia 

między Powiatem Przasnyskim a Gminą Miasta Przasnysz. W ramach MBP działają następujące 

placówki: Biblioteka Główna przy ul. J. Dąbrowskiego 3 i Filia nr 1 działająca w lokalu 

wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Orlika 27. 

Postawą do konstruowania rocznych planów instytucji jest „Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu na lata 2020-2024” przyjęta Uchwałą nr 

XIX/139/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2019 r.  
 

Na 2020 rok przyznano MBP dotacje podmiotowe: 

 z budżetu Miasta Przasnysz w wysokości 945.000,00 zł, w tym z budżetu Starostwa 

Powiatowego – dotację w  wysokości 36.828,00 zł (na realizację zadao biblioteki 

powiatowej). 
 

Ponadto MBP na rok 2020 pozyskała środki finansowe na wskazane niżej zadania: 

 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 25.440,00 zł (na 

realizację zadania „Recepta na szczęście” złożonego w Programie Partnerstwo dla książki 

2020), 

 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 29.600,00 zł (na 

realizację zadania „Wszystko gra!” złożonego w Programie Partnerstwo dla książki 2020), 

 ze środków Narodowego Centrum Kultury – 21.000,00 zł (na realizację zadania „Biblioteka 

Otwarta Na Ludzi i Nowe E-moc(j)e złożonego w Programie „Kultura w sieci”), 

 ze środków Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności – 10.000,00 zł (na realizację zadania 

„KLUB BIBLIOTEKI!” w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju 

Społeczeostwa Informacyjnego „Kluby kreatywności w bibliotekach – druga edycja”), 

 ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie -  14.000,00 zł na zakup nowości 

wydawniczych. 
 

Działalnośd Biblioteki w roku 2020 napotkała na znaczne utrudnienia związane z ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemiologicznego. Decyzją Dyrektora, zgodnie z zaleceniami władz nadrzędnych, 

instytucja pracowała w trybie zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym. Łączny czas zamknięcia 

instytucji dla użytkowników w 2020 roku to 3 miesiące. 

 

Statystyka czytelnictwa w 2020 roku 

Użytkownicy ogółem 3.205 

Czytelnicy zarejestrowani         2.796 

Liczba odwiedzin 23.769 

Wypożyczenia ogółem 38.549 

Książki udostępnione na miejscu 157 
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Pozytywna tendencja dotycząca wskaźników czytelnictwa dająca się zauważyd w roku 2019 została 

zatrzymana ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim zamknięcie 

Biblioteki dla czytelników. W stosunku do analogicznego okresu roku 2019 spadła liczba 

użytkowników (osób korzystających zarówno z księgozbioru jak i innych usług oferowanych przez 

Bibliotekę: komputery, dostęp do internetu, prasa) - mniej o 1537 oraz czytelników 

zarejestrowanych (osób korzystających wyłącznie z księgozbioru) - mniej o 469.   

 

Realizacja założonego na rok 2020 planu imprez i wydarzeo napotkała na znaczne utrudnienia 

związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Zespół pracowników Biblioteki szybko 

zareagował na tę sytuację, przenosząc częśd działao do przestrzeni wirtualnej – głównie na nasze 

profile w mediach społecznościowych (facebook, instagram) oraz na nasz kanał na YouTube. 

W tym czasie powstała też nowa szata naszej strony internetowej (www.mbpprzasnysz.pl), gdzie 

zamieszczaliśmy zarówno komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji, jak  informacje dotyczące 

wydarzeo realizowanych online. W ten sposób nie straciliśmy kontaktu z naszymi użytkownikami. 

Zrealizowaliśmy też wszystkie projekty, na które w 2020 r. Biblioteka pozyskała środki zewnętrzne.  

Szczegółowe zestawienie imprez i wydarzeo realizowanych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

Imprezy i wydarzenia dla użytkowników biblioteki  w 2020 rok: 

L.p. Forma Opis 
Ilośd 

wydarzeo 

Ilośd uczestników 

/ilośd wyświetleo 

1. 

 

Spotkania  

autorskie 
 z Jerzym Woźniakiem autorem książki „Fatum”(47 

uczestników); 

 z Joanną Jax- „Krzyk zagubionych serc” ( 30 uczestników); 

 z Arturem Gorzelakiem – Made in Taiwan – online ( 839 

wyświetleo); 

 z Krystyną Mirek (21 uczestników); 

 z Ałbeną Grabowską (43 uczestników); 

 online z Agnieszką –Lingas Łoniewską (111 wyświetleo); 

 z Mariuszem Szczygłem (80 uczestników); 

 z Markiem Krajewskim  (41  uczestników); 

 Barbara Sitek – Wyrembek ”Gdzie światła poezji nie 

gasną”(15 uczestników); 

 Sonline z Cezarym Borowym -  Spowiedź Hana Solo…(41 

wyświetleo); 

 z Jakubem Żulczykiem (36 uczestników); 

 „Historie rodzinne” Ludomiry Załęskiej – nasza mała ojczyzna 

(30 uczestników ); 

 z MaxemCzornyjem (30 uczestników); 

 Retro kuchnia – spotkanie z Anną Włodarczyk (719 

wyświetleo); 

 Online z Andrzejem Mellerem (7 wyświetleo); 

 online z Anną Marią Nowakowską (122 wyświetlenia); 

 online ze Sławomirem Koprem(24 wyświetleo); 

 z Marcinem Pałaszem ( 9 uczestników); 

 23 kilometr czyli psim zaprzęgiem pod koło podbiegunowe – 

spotkanie z Krzysztofem Nowakowskim (25 uczestników); 

22 

447 uczestników 

 

 1901 wyświetleo 
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 z Danielem de La Tour; 

 z Panem Poetą; 

 online z Pawłem Kopijerem 

2. Ferie w 

Bibliotec

e 2020 

Cykl zajęd dla  dzieci i młodzieży organizowanych w czasie ferii 

zimowych (konkursy plastyczne , zajęcia edukacyjne ,gry, 

zabawy) 

2 120 uczestników 

3. Wakacje 

w 

Bibliotec

e 2020 

Cykl spotkao dla dzieci organizowanych w czasie wakacji  

(konkursy , zajęcia plastyczne, gry, zabawy) 

 

2 122 uczestników 

4. Wycieczki 

do 

Biblioteki 

2020 

Spotkajmy się w bibliotece – wycieczki różnych grup 

wiekowych(regulamin biblioteki, zbiory, popularyzacja 

czytelnictwa) 

2 42 uczestników 

5. Wystawki 

okoliczno

ściowe 

Wystawki tematyczne związane z rocznicami literackimi, 

historycznymi, promocją czytelnictwa 

8 Użytkownicy 

biblioteki 

6. Wystawy  Wystawa pt. "Niezłomni Niezapomniani. Antykomunistyczne 

podziemie zbrojne w powiecie przasnyskim (1945 - 1951)", 

połączona z prelekcją, którą wygłosił Jan Chmielewski (26 

uczestników); 

 Wystawa ”Karol Wojtyła.  Narodziny  (150 uczestników, 213 

wyświetleo); 

 Wystawa online prac dzieci pt „Moje marzenie”(137 

wyświetleo) 

3 176 uczestników 

350 wyświetleo 

8. Głośne 

czytanie 

 

 Bajkowa przychodnia (17 uczestników); 

 Głośne czytanie online wierszy   Juliana Tuwima z okazji Dnia 

Dziecka; 

 Marta czyta – Czytanie utworów literatury  dziecięcej online ( 

5 spotkao, 1576 wyświetleo) 

 Przedstawienie Czerwony Kapturek 

15 17 uczestników 

2614 wyświetleo 

9. Zajęcia 

edukacyj

ne 

 „Szach ,Mat, Mości Królu” nauka gry szachy online – 21 

spotkao  (436 wyświetleo); 

 Wieczór z kulturą niderlandzką  (2174 wyświetlenia); 

 Kawiarenka językowa – 8 spotkao  (2270 wyświetleo); 

 Historia(nie) straszna -2 spotkania (373 wyświetlenia); 

 „Budowanie odporności w okresie koronawirusa”  wykład 

online 

 dr n. med. Edyty Biernat-Kałuży (25 wyświetleo); 

 Spotkanie  online ze Stanisławem Czachorowskim prof. 

UWM” Aktywne poznawanie przyrody czyli co można robid w 

bibliotece a o czym nie wiedziałeś(aś) „  (116 wyświetleo); 

 Spotkanie online z doktor Ewą Woydyłło – Osiatyoską ,która 

odpowiada na pytania Czytelników (2253 wyświetleo); 

 Wielki Test o Przasnyszu (81 uczestników, 1857 wyświetleo); 

 Biblioteczny escaperoom (5 uczestników); 

 Popołudnie z kulturą Luksemburg online (315 wyświetleo); 

 Erik w Przasnyszu spacer po mieście(906 wyświetleo); 

 Promocja audiobooków – filmiki (72 wyświetleo); 

 Programowanie robotów Photon w Kubusiowym 

Przedszkolu; 

62 241 uczestników 

12254 

wyświetlenia 
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 Biblioteka dla Smyka; 

 Poranek z Biblioteką ; 

 I w bibliotece możesz spotkad bohatera; 

 Przyjmij wyzwanie na programowanie; 

 Mali programiści; 

 Wakacje z nowymi technologiami 

10. Dyskusyj

ny Klub 

Książki 

 

 Cykliczne, comiesięczne spotkania klubu pasjonatów dobrej 

książki styczeo (9 uczestników), 

 Luty (13 uczestników), marzec (10 uczestników); 

 Zanim się spotkamy online 

 Mariusz Szczygieł   (62 wyświetlenia) 

 Max Czornyj    (268 wyświetleo) 

 Artur Gorzelak  (52 wyświetlenia) 

 Olga Rudnicka (46 wyświetleo) 

 

7 32 

uczestników428 

wyświetleo 

11. Młodzież

owy 

Dyskusyj

ny klub 

Książki 

Spotkania pasjonatów literatury młodzieżowej 5 6 uczestników 

12. 

 

 

Warsztat

y 
 „Bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera „Żyj 

bezpiecznie i działaj bezpiecznie”( 30 uczestników, 1549 

wyświetleo); 

 Nowe zasady ruchu drogowego (270 wyświetleo); 

 Zmiana jest kobietą – spotkanie z wizażystką ( 30 

uczestników); 

 Warsztaty online ”Pieczemy chleb”(56 wyświetleo); 

 Warsztaty rękodzieła(10X10) – (15 uczestników), w tym 

Spotkanie klubu kulinarnego Smakosz (2X10); 

 Wielkanocne warsztaty online(1113 wyświetleo) 

 Bożonarodzeniowe warsztaty online (39wyświetleo); 

 Las w słoiku – warsztaty online (73 wyświetlenia); 

 Kreatywni w domu, kreatywni w życiu (267 wyświetleo) 

19 75 uczestników 

3367 wyświetleo 

13. Zajęcia 

plastyczn

e 

 

 

 Warsztaty plastyczne z okazji walentynek ; 

 Zajęcia „Jak to jest z kotami”; 

 Warsztaty związane ze Świętem Niepodległości; 

 Wykonanie lalek do przedstawienia Czerwony Kapturek 

 Wykonanie ozdób świątecznych na licytację „Paka dla 

futrzaka” 

31 47 uczestników 

89 wyświetleo 

14. Konkursy 

 
 Konkursy: Walentynkowe, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka 

 Mikołajkowy quiz online dla dorosłych i dzieci 

8 162 uczestników 

15. 

 

Bookcros

sing 

Bookcrosing 1 20 uczestników 

16. 

 

Zajęcia 

terapeuty

czne 

Bajkowa biblioteka 1 45 

uczestników190 

wyświetleo 

 

17. 

Imprezy/

koncerty 

 

 ŚpiewaMy polskie kolędy Chór Miejski -koncert (58 

uczestników); 

 I Dyktando Przasnyskie(13 uczestników); 

 Występ Kapeli Miód na Serce(50 uczestników, 4245 

wyświetleo); 

 

11 

604 

uczestników1313

8 wyświetleo 
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 Cała sala śpiewa – karaoke  (50 uczestników); 

 Recital Piotra Szymaoskiego ”Przasnysz moje miasto” (90 

uczestników); 

 „Lasu trzeba mi…”koncert Pawła Aldarona Czekalskiego (27 

uczestników, 2475 wyświetleo); 

 Recital Madka Tachera (60 uczestników, 6418 wyświetleo); 

 Recital Anny Jurksztowicz(92 uczestników); 

 Narodowe Czytanie”Balladyny”(44 uczestników); 

 Jan Kondrak –koncert(44 uczestników); 

 Goodbayesommertime – koncert na zakooczenie lata((76 

uczestników) 

 

18. Wycieczki 

organizo

wane 

przez 

Bibliotek

ę 

 Wirtualna wycieczka do Szczytna z przewodnikiem Witoldem 

Olbrysiem(212 wyświetleo); 

 Wyjazdy teatralne: Moralnośd Pani Dulskiej (32 uczestników) 

2 32 uczestników 

212 wyświetleo 

19. Spotkania 

integracyj

ne 

Spotkania Społecznej Rady Bibliotecznej 2 22 uczestników 

20. Gry 

(miejska, 

interakty

wna i in.) 

Świąteczno - zimowa gra z kodami QR 

 

1 10 uczestników 

 

 

 

 

Razem 204, 98 

online 

2220 uczestników 

34543 wyświetle-

nia 

 

 

W 2020 roku MBP realizowała dwa projekty w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki” 

pn. „Wszystko gra!” oraz „Recepta na szczęście”. W ramach programu Narodowego Centrum 

Kultury „Kultura w sieci” realizowano zadanie „Biblioteka otwarta na ludzi i nowe e-moc(j)e”, gdzie 

zaproponowany został cykl wydarzeo on-line (spotkania autorskie) oraz projekt „kLUB BIBLIOTEKI!” 

zakładający aktywnośd i integrację wokół Biblioteki mieszkaoców Przasnysza realizowany 

z Fundacją Rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego. W ramach projektów zaproponowano 

mieszkaocom Przasnysza udział w różnorodnych wydarzeniach promujących czytelnictwo.  

 

Liczba uczestników imprez i wydarzeo spadła w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 

o 3759 osób. Wynika to z ograniczenia wiosną, jesienią i zimą 2020 możliwości organizacji 

wydarzeo w budynku Biblioteki. Pozytywnym aspektem tej sytuacji jest ożywienie naszych stron na 

portalach społecznościowych, naszego kanału na YouTube, odnowienie szaty graficznej naszej 

strony internetowej oraz pełniejsze wykorzystanie – we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną – 

letniej czytelni. Od czerwca do września organizowaliśmy tam cykl kameralnych wydarzeo 

(koncerty, spotkania autorskie) pn. „Kulturalne lato z Biblioteką”. Organizacja tego typu działao na 

świeżym powietrzu w warunkach zagrożenia epidemicznego była dużo bardziej bezpieczna 

i komfortowa. 
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W roku 2020 MBP uzyskała następujące osiągnięcia, sukcesy i nagrody: 

a. Nagroda w ramach akcji „O osobach z niepełnosprawnościami” Fundacji Humanity in 

Action oraz Fundacji Rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego. 

b. Publikacja „Perły Mazowsza V. Edycja specjalna” 

Publikacja wydana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zawiera 

prezentację (opis, zdjęcia) laureatów konkursu Lider Zmian 2019, w którym Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu zwyciężyła w kategorii „Lider zmian. Nagroda 

Internatów”, podkategorii „Człowiek w centrum uwagi” za projekt pn. „Rozszerzenie oferty 

kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji 

kultury”. 

c. Udział w pracach grupy doradczej ds. IV rundy Programu Rozwoju Bibliotek 

Małgorzata Sobiesiak - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu została zaproszona do 

udziału w pracach mających na celu stworzenie założeo do IV. Rundy Programu Rozwoju Bibliotek 

skierowanego do bibliotek publicznych z całej Polski.  

d. Ranking Bibliotek Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” 

W 2020r. znaleźliśmy się na 47. miejscu w kraju i 5. Miejscu w województwie mazowieckim 

w Rankingu Bibliotek. 

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu na dzieo 31.12.2020r. pracowało 14 osób: 

 13 osób na pełnych etatach: 1 osoba na stanowisku dyrektora, 10 na stanowiskach 

bibliotekarskich, 1 pracownik obsługi biurowej, 1 pracownik gospodarczy, 

 1 osoba na ¼ etatu: główna księgowa. 

 

 

12.2 Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu 

 

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu działa na podstawie Ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu 

Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Zajmuje się upowszechnianiem kultury wśród 

mieszkaoców. Jego działalnośd koncentruje się na trzech głównych kierunkach: artystycznym 

(zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, warsztaty taneczne), edukacyjnym (nauka gry na 

instrumentach muzycznych, zajęcia wokalne), filmowym (seanse, przeglądy, maratony filmowe). 

 

W  2020 roku w Miejskim Domu Kultury  odbyło się 178 imprez, w tym 59 to imprezy własne, 

w tym również on-line w wykonaniu grup, dzieci i młodzieży działających w domu kultury 

i przygotowanych przez pracowników tej placówki.  

 

W MDK w 2020 roku działały 3 zespoły muzyczne, pracownia batiku „Mamut”,  Zespół Taoców 

Historycznych, jedna grupa teatralna, Miejski Zespół Wokalny dla dzieci, dwie grupy plastyczne, 

grupa rytmiczno-ruchowa oraz grupa plastyczno - kreatywna. W Ognisku Muzycznym prowadzona 

jest nauka gry na pianinie, akordeonie, gitarze klasycznej i elektrycznej, keyboardzie i perkusji. 
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W Miejskim Domu Kultury działa Klub Filmowy „Ale nakręcone” oraz do listopada działało Kino za 

Rogiem.  W niektórych miesiącach w Ognisku Muzycznym lekcje gry na instrumentach w tym 

gitarze, pianinie i keyboardzie prowadzone były przez instruktorów muzyki w formie on-line lub 

filmów dostępnych na profilu Facebook MDK Przasnysz. Tak samo wyglądały zajęcia plastyczne, 

„kreatywne” i „zrób to sam”. Ogółem w roku 2020 w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom 

Kultury w (muzycznych, wokalnych, teatralnych, plastycznych, rytmicznych) w miesiącach, 

w których możliwe było organizowanie zajęd i prób brało udział średnio 200 osób w miesiącu, zaś 

w Ognisku Muzycznym  60 osób miesięcznie. 

 

Obecne zaplecze lokalowe i sprzętowe MDK nie stanowią dobrych warunków do tworzenia oferty 

atrakcyjnej dla mieszkaoców. Budynek wymaga gruntownego remontu oraz dostosowania do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (rozpoczęcie remontu zaplanowano na 2021 rok).  

 

Ważnym miejscem w MDK jest Pracownia Batiku „Mamut” prowadzona przez Tomasza 

Jakubowskiego, która pomimo pandemii, w reżimie sanitarnym prężnie działała i organizowała 

prezentacje, warsztaty w pracowni jak również i poza nią oraz wystawy o zasięgu ogólnopolskim 

(np. Białystok, Mława, Płośnica) oraz jedną prezentację zagraniczną w norweskim Hamar podczas 

Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 

Wielki sukces odniosła piosenka pt. „Hej Mamo,Tato!”, która miała premierę pod koniec 2019 r.  

W styczniu  2020 r. Burmistrz Miasta Przasnysz Pan Łukasz Chrostowski wspólnie z Mateuszem 

Kowalczykiem opiekunem i instruktorem Zespołu Wokalnego MDK gościli w programie 

”Warszawski  Dzieo” w TVP 3.  

 

W lutym 2020 roku odbyła się premiera spektaklu „Zapomniany diabeł” przygotowanego przez 

działającą w MDK pod kierunkiem Moniki Edyty Przybysławskiej Herman grupę teatralną KABAT. 

Spektakl zgromadził pełną widownię i zebrał znakomite recenzje wśród Przasnyszan i nie tylko.  

 

W marcu 2020 roku Zespół Taoców Historycznych Szlacheckich, który zapoczątkował swoją 

działalnośd w 2019 roku prezentował swoje umiejętności taneczne na Ogólnopolskim Forum 

Młodych w Pałacu biskupów w Warszawie. Brał też udział w Podsumowaniu Orszaku Trzech Króli w 

Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezentując i taocząc poloneza przed  Parą Prezydencką 

w strojach szlacheckich.  

  

Wielkim wydarzeniem w 2020 r. była organizacja i udział w koncercie Danuty Błażejczyk pt. 

„Rodzina, ach rodzina” gdzie gościnnie wystąpiła córka śpiewaczki, Karolina Błażejczyk oraz 

członkinie i byłe członkinie Zespołu Pasja działającego w MDK:  Agata Brzezioska, Aleksandra From 

i Joanna Wenda. 

 

W maju 2020 roku MDK Przasnysz był wraz z Miastem Przasnysz organizatorem cyklu 

„Koncertowanie pod blokiem” – kilku koncertów różnych grup muzycznych odbywających się 

w różnych częściach miasta podczas trwającej wtedy ogólnopolskiej kwarantanny. 
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Kolejnym sukcesem było wyróżnienie Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej zdobyte podczas 

Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego w  Piotrkowie Trybunalskim. 

  

Podczas wakacji trwała w placówce jak co roku Akcja Lato  pozwalająca dzieciom i młodzieży 

uczestniczyd m.in. w zajęciach plastycznych, warsztatach muzycznych oraz seansach filmowych. 

Wprawdzie w tym roku była ona podporządkowana reżimowi sanitarnemu ale liczba uczestników 

wskazywała na celowośd jej zorganizowania.  

 

We wrześniu 2021 MDK Przasnysz był jednym z głównych organizatorów Święta Patrona Miasta 

Św. Stanisława Kostki. W ramach tych obchodów w placówce odbył się koncert księdza Jakuba 

Bartczaka, który zgromadził bardzo dużą widownię.  

 

Wydarzeniem roku była wizyta Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 

w Przasnyszu  i podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy Miejskiego Domu Kultury im. 

Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu. 

  

Wielkim wspólnym wydarzeniem wszystkich pracowników MDK było napisanie tekstu, zrobienie 

aranżacji i muzyki oraz nagranie teledysku do pastorałki pt. „Idą święta”. 

 

Największym sukcesem roku 2020 była ukooczona dokumentacja projektowa przebudowy 

i nadbudowy budynku MDK i uzyskanie pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.  

 

Działania zrealizowane przez MDK w 2020 roku  

Kontynuacja projektu rozpoczętego od stycznia 2019 roku pt. „ Utworzenie Zespołu Taoców 

Historycznych Szlacheckich” i przeprowadzenie warsztatów dofinansowane ze środków UE 

i Urzędu Marszałkowskiego.  

Pozostałe działania 

1. Spektakle dla dzieci w ramach projektu ze Starostwem Powiatowym pt. „ Godzinki dla 

rodzinki”. 

2. Projekt , który  polegał na zorganizowania wystawy batiku i przeprowadzenia warsztatów 

z batiku wspólnie z Domem Kultury w Tarczynie. Otwarcie wystawy miało nastąpid 

w grudniu ale ze względu na pandemie zostało przełożone na rok 2021. 

3. Miejski Dom Kultury podjął współpracę z Cafe Rynek w Przasnyszu, gdzie sprzedawane są 

gadżety miejskie wg projektów i pomysłów MDK. 

4. W ramach projektu „ Polska światłoczuła”  w lipcu odbyło się spotkanie z aktorem Janem 

Marczewskim i projekcja filmu pt. „Piłsudski”. Pracownicy MDK wraz z ekipą filmową 

i aktorem zwiedzali budynek zabytkowego MDK oraz miasto Przasnysz i jego najciekawsze 

miejsca. Zwiedzaliśmy również Muzeum Historyczne. Przed budynkiem Muzeum wystąpił 

Zespół Taoców Historycznych prezentując 2  taoce narodowe i stroje szlacheckie.  Z wizyty 

został nagrany krótki film promujący miasto Przasnysz. Film był pokazywany w miastach 

w których prezentowany był projekt „Polska światłoczuła” oraz w sieci. 
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5. Udział w projekcie ogólnopolskim „Pamięd i niepodległośd „ Zespołu Taoców Historycznych 

Szlacheckich MDK,  który w sierpniu wystąpił w Strzegowie i we wrześniu w Maszewie koło 

Płocka prezentując 2 pokazy taoców narodowych i pokazując różne drogi dążenia do 

niepodległości. 

6. Udział w koncercie z okazji 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Prowadzenie w strojach 

szlacheckich przez dwójkę członków Zespołu Taoców Historycznych Koncertu na 100 

Rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego w wykonaniu Agnieszki 

Grabowskiej, Damiana Żebrowskiego i Roberta Gorgonia. 

7. Powstanie „Klubu Wokalnego Seniora” w Klubie Otwartego Umysłu w MDK. 

8. Pracownicy MDK wzięli udział w teledysku do piosenki z okazji Dnia Dziecka przygotowaną 

przez Burmistrza Przasnysza, Radnych  Rady Miejskiej, pracowników Żłobka Miejskiego 

w Przasnyszu oraz Biblioteki Miejskiej w Przasnyszu. 

 

 

12.3 Muzeum Historyczne w Przasnyszu 

 

Muzeum Historyczne w Przasnyszu w 2020 r. na prowadzenie działalności statutowej  otrzymało 

dotację podmiotową w wysokości 700.000,00 zł. Wypracowało środki własne pochodzące głównie 

ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum w wysokości  1.684,50 zł 

 

W 2020 r. Muzeum pozyskało przychody w formie darowizn w postaci rzeczowej przekazanych 

nieodpłatnie łącznie na kwotę 2.566,00 zł w tym: muzealia historyczne – 110,00 zł, muzealia 

historyczno - archiwalne - 372,00 zł,  książki do zbiorów bibliotecznych – 1.584,00 zł. Ponadto 

muzeum otrzymało darowiznę z Fundacji Orlen w postaci domków dla owadów zapylających 

o wartości 500,00 złotych. 

 

W 2020 r. muzeum  pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt.: Przasnysz i okolice 

w latach 1914-1920 w wysokości 19.000 zł z programu Kultura w sieci (Narodowe Centrum 

Kultury). W ramach projektu powstała seria 10 innowacyjnych infografik dotyczących I wojny 

światowej i jej skutków wraz z ujęciem regionalnym. Infografiki zostały przetłumaczone na język 

rosyjski i angielski. Rozpoczęło również realizację projektu pn.:  Promocja historii regionu poprzez 

wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce, na który wcześniej pozyskało środki aplikując do 

Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze. 

 

W 2020 roku zbiory muzealne powiększyły się  o 47 nabytków o wartości 6549,00 zł (w tym: dary 

(H) – 2 o wartości 110,00 zł, zakupy – 14 o wartości 3762,00 zł, dary (HA)– 25 o wartości 372,00 zł, 

zakupy – 6 o wartości 2305,00 zł). Księgozbiór powiększył się o 60 książek. Zakupiono 22 książki 

o wartości 1409,76 zł, a 38 książek o wartości 1584,00 zł otrzymało w darze. 

 

W 2020 roku muzeum zaprezentowało łącznie 15 wystaw stałych i czasowych. W siedzibie 

muzeum eksponowano 2 wystawy stałe oraz 7 wystaw czasowych wypożyczonych z innych 

muzeów i instytucji oraz od osób prywatnych. Kontynuowano ekspozycję jednej wystawy własnej 
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powstałej w ubiegłym roku. Wystawy w muzeum zwiedziło 1198 osób, z czego 454 osób grupowo 

i 744 osób indywidualnie. Ze względu na panującą pandemię wystawy można było zwiedzad 

wirtualnie. Obejrzało je ogółem 1829 osób. 

 

Wystawy stałe w siedzibie muzeum: 

1. Wielka Wojna w Przasnyszu. 100. rocznica wybuchu I wojny światowej 

2. Złoty wiek Przasnysza 

 

Wystawy czasowe w siedzibie muzeum: 

1. Na posterunku. Policja Paostwowa w powiecie przasnyskim w latach 1919-2019 (kontynuacja 

z poprzedniego roku) 

2. Soldau – utajony ośrodek zagłady. Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej 

(10.01.2020-28.04.2020) 

3. Oto dni krwi i chwały – Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego (13.01.2020- 26.08.2020) 

4. Błogosławiony Honorat Koźmioski, kapucyn 1829-1916. Zakonnik, kapłan, patriota, pedagog, 

pisarz, założyciel zgromadzeo (16.01.2020-19.08.2020) 

5. Wojna polsko-bolszewicka  w kolorach Mirosława Szponara (20.08.2020- trwa) 

6. 100.rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 (20.08.2020- trwa) 

7. Inklinacje- wernisaż jednej pracy  (12.09.2020 – 29.01.2021) 

Wystawy czasowe eksponowane poza siedzibą muzeum: 

1. Krótka historia o świętości (14.08.2019-11.05.2020) 

2. Przasnysz Rostkowo Rzym (31.01.2020) 

3. Karol Wojtyła. Narodziny (31.01.2020) 

4. Święty jak malowany (27.02.2020 – 20.08.2020) 

5. Ludzie.miasto.historie.przasnysz.20/30 (15.08.2020-01.12.2020) 

6. Historia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa z okazji 300-lecia Pasjonistów (08.12.2020-trwa ). 

 

W związku z panującą pandemią zaplanowano szereg wykładów historycznych online. 

W omawianym okresie zorganizowano 12 wykładów o różnorodnej tematyce historycznej, których 

wysłuchało 1295 odbiorców z Polski i zagranicy.  Rozpoczęto również realizację cyklu filmów pn.: 

Barwne postacie przasnyskiej historii, cykl nagrao pt. Patroni przasnyskich ulic, a także Historia 

sportów niszowych. 

Ponadto odbyło się XIII Przasnyskie Spotkanie Muzealne z cyklu Historia i Pamięd, ferie dla dzieci, 

z których udział wzięło 218 uczestników, dwa konkursy online: 1,2,3 swoje święto wybierz Ty 

i Mała rzecz, wielka historia, a także warsztaty wykonywania domków dla owadów, które 

następnie zostały usytuowane w przestrzeni miejskiej. 

Muzeum przeprowadziło także 12 lekcji muzealnych i warsztatów (4 tematy), w których wzięło 

udział 285 uczestników.  

 

Z myślą o osobach spędzających czas w domu w czasie pandemii na stronie internetowej muzeum 

udostępniono następujące wydawnictwa muzealne: Powieści i opowiadania ludowe z okolic 

Przasnysza, karty edukacyjne dotyczące św. Stanisława Kostki, katalog Św. Stanisław Kostka 

w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu, katalog Zabytki archeologiczne ziemi 
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przasnyskiej, Kolorowanka przasnyska. Na Facebooku można było również posłuchad fragmentów 

publikacji czytanych przez pracowników, a także zamieszczano cykl zagadek i udostępniano 

ciekawe nabytki wraz z opisem znajdujące się w zbiorach muzeum. Upamiętniono również ważne 

dla Przasnysza i przasnyszan wydarzenia, np. 10 kwietnia - rocznicę katastrofy prezydenckiego 

samolotu TU-154 pod Smoleoskiem, w której zginął przasnyszanin ppor. Paweł Krajewski. 

Muzeum włączyło się w obchody 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i Inaugurację Roku 

Świętego Jana Pawła II w powiecie przasnyskim, a także w obchody  190. rocznicy wybuchu 

powstania listopadowego. 

 

Jak co roku Muzeum pamiętało i uczciło pamięd Powstaoców Styczniowych (22 stycznia),  

Bronisława Matuszewskiego – burmistrza Przasnysza (31 stycznia, 15 sierpnia), Powstaoców 

Warszawskich (1 sierpnia),Przywódców ZWZ-AK Obwodu Przasnyskiego  (17 grudnia), a także 

oddało hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości (11 

listopada) – składając kwiaty pod pomnikami i paląc znicze. 

 

Od stycznia 2020 r. w muzeum pracowało 10 pracowników w wymiarze 8 etatów, a od 1 sierpnia 

2020 roku zwiększono zatrudnienie o 1/1 etat powracając do stanu zatrudnienia z maja 2019 roku. 

Na dzieo 31 grudnia 2020 r. w muzeum pracowało 7 pracowników merytorycznych łącznie 

z dyrektorem w wymiarze 6,25 etatu. Pozostali pracownicy to: specjalista do spraw administracji – 

1 etat, główny księgowy – 0,25 etatu, informatyk – 0,50 etatu, pracownik gospodarczy – 1 etat. 

 

13. Sport i rekreacja 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką Gminy Miasta Przasnysz, nieposiadającą osobowości 

prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest 

prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami 

i terenami. Siedzibą Ośrodka jest miasto Przasnysz – budynek Pawilonu Sportowego przy ul. 

Makowskiej 23, a obszarem jego działania Gmina Miasto Przasnysz. 

 

Celem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu w roku 2020 było zaspokojenie potrzeb 

społeczeostwa w szeroko rozumianym zakresie życia sportowo – rekreacyjnego poprzez: 

- świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji;  

- organizowanie i współorganizowanie zawodów sportowych, imprez oraz przedsięwzięd 

rekreacyjnych i kulturalnych; 

- efektywne zarządzanie powierzonymi obiektami i urządzeniami; 

- współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz placówkami kultury działającymi 

na terenie miasta na rzecz organizowania wspólnych imprez kulturalno – sportowych; 

- udostępnianie obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb szkolenia; 

- organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji. 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu w roku 2020 podobnie, jak i w latach poprzednich, 

stanowił bardzo ważne ogniwo infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz wypoczynkowej 

w regionie. Wspomagał szeroko rozumianą kulturę fizyczną oraz edukację sportową. Zapewniał 

szeroki dostęp do obiektów sportowych za pośrednictwem organizowanych imprez, turniejów, 

meczów i rozgrywek. Poprzez uniwersalnośd infrastruktury sportowej i wypoczynkowej (w tym 

place zabaw), swoiste formy pracy edukacyjnej (treningi w klubach i grupach sportowych) OSiR 

wzbogacał procesy dydaktyczno - wychowawcze, kształtował nawyki sportowe i zasady fair play. 

OSiR w 2020r. był lokalnym i ponadlokalnym ośrodkiem kultury fizycznej i sportu, który starał się 

zapewniad społeczeostwu szeroki dostęp do masowego oraz indywidualnego uprawiania sportu 

amatorskiego oraz wypoczynku. Promował sport i aktywny tryb życia wśród społeczności lokalnej. 

Cieszy się uznaniem i dużą popularnością wśród odwiedzających, czego dowodem jest otrzymane 

w grudniu wyróżnienie Orłów Aktywności Fizycznej 2020. Ta nagroda jest dla nas wyjątkowo 

ważna, ponieważ kryterium przyznawania jej są opinie Klientów, a dzięki nim zostaliśmy laureatem 

konkursu, a tym samym liderem aktywności fizycznej w naszym rejonie.  

 

Uniwersalny charakter obiektów zarządzanych przez OSiR, ich wszechstronne wyposażenie oraz 

systematyczne aktualizowanie oferty sportowej, sprzyjało zaspokajaniu potrzeb użytkowników 

różnych grup wiekowych. Ośrodek w swojej ofercie proponował mieszkaocom naszego Miasta 

zajęcia sportowo - rekreacyjne zarówno dla dzieci, młodzież, jak i osób dorosłych oraz seniorów. 

Wśród naszych  propozycji każdy mógł znaleźd coś dla siebie. W naszej ofercie programowej 

proponowaliśmy następujące zajęcia: tabata-power, turbospalanie, trening obwodowy, TBA,  

pilates, body pump, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej 

dla seniorów i dzieci. Nowością w naszych zajęciach była joga, zumba, szkółka tenisa ziemnego 

oraz zajęcia studia taoca SWAG. Jednocześnie cały czas byliśmy otwarci na sugestie i nowe 

propozycje  programowe. Z infrastruktury na Stadionie Miejskim korzystał nie tylko OSiR, lecz 

także szkoły w celu prowadzenia zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych z wychowania fizycznego oraz 

kluby i stowarzyszenia sportowe. Ośrodek Sporu i Rekreacji w 2020 roku był siedzibą i bazą 

treningową kilku klubów sportowych, w tym: 

- Miejskiego Klubu Sportowego, 

- Ludowego Klubu Sportowego Przasnysz, 

- Klubu Sportowego Przaśnik Przasnysz, 

- Auto Moto Klubu Rzemieślnik. 

 

W marcu 2020r. OSiR, podobnie jak i wszystkie jednostki miejskie, musiał zderzyd się ze stanem 

całkowitego lockdownu i dostosowad się do aktualnych wytycznych. Chod  w naszym przypadku 

trwał on krótko, bo już od 4 maja częściowo, a od 8 czerwca całkowicie wznowiliśmy zajęcia 

z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Ale i też w tym okresie byliśmy aktywni. 

Zaproponowaliśmy mieszkaocom cykl porad i zestawy dwiczeo, z którymi mogli się zapoznad 

i samodzielnie dwiczyd, nawet bez wychodzenia z domu. W ten sposób pomagaliśmy  przetrwad 

ten czas w dobrej formie i zdrowiu i mamy nadzieję, że  nasze porady zmotywowały do działania, 

dostarczyły pomysłów na treningi oraz pozwoliły przyjemniej spędzid ten trudny okres. 
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Podobnie, jak w latach poprzednich, tak i w 2020 roku OSiR pozyskał środki finansowe 

z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 54,600 zł  z przeznaczeniem na zajęcia sportowe 

pozalekcyjne oraz naukę pływania. Z tych bezpłatnych zajęd skorzystad miało ok. 300 dziewcząt 

i chłopców z przasnyskich szkół podstawowych. Jednakże ze względu na panującą w kraju 

epidemię, zmuszeni byliśmy do rezygnacji z zajęd z nauki pływania, natomiast program SKS był 

realizowany z ograniczeniami.  

 

W 2020r. pomimo czasowego zamknięcia oraz ograniczonej możliwości korzystania z obiektów ze 

względu na sytuację epidemiologiczna w kraju OSiR ze swojej działalności wypracował dochód 

w kwocie 54.056zł. Na w/w kwotę złożyły się dochody z tytułu: 

 - sprzedaż biletów wstępu (siłownia, sauna, korty tenisowe);  

- wynajem pomieszczeo (boisko piłkarskie, sala do zajęd fitness); 

- dzierżawa powierzchni reklamowej. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu w imieniu miasta administrował następującymi obiektami 

sportowo-rekreacyjnymi: 

1. ul. Makowska 23 

- stadion piłkarski z pełnowymiarową płytą boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią oraz 

400 metrową  ośmiotorową bieżnią okólną z mączki ceglanej i 740 miejscami siedzącymi dla 

widzów, 

- pełnowymiarowe boisko piłkarskie z trawy syntetycznej z oświetleniem 200lx, 

- 2 korty tenisowe o nawierzchni ceglastej z oświetleniem, 

- boisko do piłki siatkowej plażowej, 

- budynek administracyjno – socjalny, wyposażony m.in. w: szatnie, siłownię i salę 

wielofunkcyjną, 

- boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni (1 500 m2) z dwoma boiskami do 

koszykówki i siatkówki, jednym do piłki ręcznej oraz do tenisa ziemnego i mini piłki nożnej. 

2. ul. Orlika 

- boisko piłkarskie (trawiaste) 

- skatepark 

- plac zabaw (900 m2) 

- siłownia zewnętrzna 

3. ul. Świerkowa 

- Miasteczko Ruchu Drogowego 

4. Osiedle Wojskowe 

- boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni  z boiskami do koszykówki, siatkówki i mini 

piłki nożnej. 

 

OSiR  w 2020 r. był małym, ale aktywnym ośrodkiem życia sportowego, który ciągle rozwijał się 

i dostosowywał swoją ofertę do potrzeb lokalnej społeczności. W OSiR na dzieo 31.12.2020r. 

zatrudnione  było pięd osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym:  jedna 

osoba na stanowisku dyrektor, dwie osoby na stanowisku robotnik gospodarczy, jedna osoba na 

stanowisku sprzątaczka, jedna osoba na stanowisku instruktor), jedna na 1/8 etatu Główny 
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Księgowy oraz dwie osoby na umowę zlecenie. W ciągu roku kalendarzowego zatrudnione były 

także dwie osoby na czas określony do wykonywania prac sezonowych oraz trzy w ramach prac 

społecznie użytecznych. 

14. Demografia 

 

Na podstawie danych z rejestru mieszkaoców miasta Przasnysz, na dzieo 31 grudnia 2020 roku 

w mieście zamieszkiwało 16967 osób. W stosunku do roku ubiegłego, tj. 2019 r. liczba 

mieszkaoców spadła o 102 osoby. Należy zauważyd, że w porównaniu do poprzedniego roku, 

spadek ten jest niższy o 50%. Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację sanitarno-

epidemiologiczną, wiążącą się z tym pandemią i znacznie wyższą w stosunku do roku 2019 liczbą 

zgonów, jest to wynik lepszy niż w ostatnich latach. 

 

Rok 2019 2020 

Zameldowani na pobyt stały 16604 16516 

Zameldowani na pobyt czasowy 363 349 

Razem 16967 16865 

% osób na pobyt czasowy 2,14 7 

 

 

 
 

Struktura demograficzna ludności Przasnysza  

Rok 2020 jest w naszym mieście pierwszym rokiem, kiedy nadal nieznacznie wzrosła liczba kobiet 

przypadających na 100 mężczyzn. W latach 2013-2019 nastąpiło w naszym mieście  odwrócenie 

trwającej od wielu lat relacji urodzeo dziewczynek i chłopców na korzyśd liczby urodzeo chłopców. 

W minionym 2020 roku po raz pierwszy od 7 lat urodziło się jednak znowu nieco więcej 
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dziewczynek. Tabele oraz wykresy zamieszczone poniżej przedstawiają liczbę kobiet i mężczyzn 

w Przasnyszu w kolejnych latach 2019 i 2020, a także w podziale na grupy ekonomiczne. 

 

Rok 2019 2020 

Razem 16967 16865 

Mężczyźni 8119 8040 

Kobiety 8848 8825 

Liczba  kobiet na 100 mężczyzn 108,98 109,76 

 

 

 
 

Grupy ekonomiczne mieszkaoców Przasnysza w 2019 i 2020 roku 

 

Rok 2019 2020 

Wiek przedprodukcyjny kobiety 1591 1591 

Wiek przedprodukcyjny mężczyźni 1660 1673 

Wiek produkcyjny kobiety 4645 4575 

Wiek produkcyjny mężczyźni 5197 5057 

Wiek poprodukcyjny kobiety 2612 2659 

Wiek poprodukcyjny mężczyźni 1262 1310 

 

Analizując powyższe dane należy zauważyd, że na takim samym poziomie w dwóch ostatnich 

latach utrzymuje się liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (w wieku 0-18 lat), wzrosła 

natomiast liczba mężczyzn  w tej samej grupie (o 13). Rok 2020 jest kolejnym rokiem, w którym 

spada liczba osób w wieku produkcyjnym (o 1%)  i rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

z 3874 w 2019 r. do 3969 w 2020 r. Grupa ta stanowiła na koniec 2020 r. 23,5 % wszystkich 

mieszkaoców Przasnysza. Podobnie, jak w roku 2019 r. dane demograficzne w 2020 r. wskazują na 

systematyczne starzenie się naszego społeczeostwa. W 2020 r. nieznacznie spadła liczba zawartych 

przez naszych mieszkaoców związków małżeoskich.  
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Rok 2019 2020 

Małżeostwa zawarte przez mieszkaoców Przasnysza 118 114 

Ilośd orzeczonych wyroków rozwodowych 36 30 

Ilośd par małżeoskich odznaczonych medalami za 

długoletnie pożycie małżeoskie 28 18 

 

 

 
 

 

Rok 2020 był kolejnym rokiem z ujemnym przyrostem naturalnym. Był to dla naszych 

mieszkaoców, jak i dla całego społeczeostwa w Polsce, bardzo trudny czas. Odnotowano w tym 

czasie wiele przypadków zachorowao na COVID-19 i zgonów z tego powodu. Tak jak i w całym 

kraju wzrosła również umieralnośd z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. 

 

Rok 2018 2019 2020 

Urodzenia 171 162 160 

Zgony 162 199 229 

przyrost naturalny 9 -37 -69 
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Trudności społeczno-gospodarcze w okresie pandemii w 2020 r. znalazły swoje odzwierciedlenie 

w dziedzinie migracji ludności. Stosunkowo mniej osób w odniesieniu do 2019 r. zameldowało się 

w naszym mieście, znacznie mniej opuściło nasze miasto. Ostatecznie saldo migracji wyniosło – 6. 

 

 2019 2020 

Migracje do miasta (bez urodzeo) 274 204 

Migracje z miasta (bez zgonów) 267 210 

Saldo migracji 7 -6 

 

 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

2018 2019 2020Urodzenia 171 162 160

Zgony 162 199 229

przyrost naturalny 9 -37 -69

171
162 160

162

199
229

9

-37
-69

Urodzenia Zgony przyrost naturalny

-50

0

50

100

150

200

250

300

Migracje do miasta 
(bez urodzeo)

Migracje z miasta 
(bez zgonów)

saldo migracji

2018 274 267 7

2019 204 210 -6

274 267

7

204
210

-6

2018 2019



83 

 

Podsumowując rozważania w zakresie zmian demograficznych, jakie spotkały społeczeostwo miasta 

Przasnysza w 2020 r., należy zwrócid uwagę na mniejsze tempo spadku liczby mieszkaoców w stosunku do 

poprzedniego roku o 50 % pomimo znacznie większej liczby  zgonów.  Zauważalne jest jednak postępujące 

nadal starzenie się naszego społeczeostwa. Przy spadku ogólnej liczby mieszkaoców o 102 osoby 

w stosunku do roku 2019, wzrosła liczba osób w wieku powyżej 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) roku życia.  
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Podsumowanie  
 

 

Szanowni Paostwo,  

 

Oddaję w Paostwa ręce "Raport o stanie gminy miasta Przasnysz za 2020 rok".  Jest to dokument opisujący 

najważniejsze sfery funkcjonowania Przasnysza. Oprócz informacji na temat wykonania budżetu znalazły się 

tu także m.in. dane o inwestycjach, działaniach zmierzających do poprawy powietrza, zaangażowaniu 

naszego samorządu w sport, kulturę i pomoc społeczną. Mam nadzieję, że dokument ten będzie okazją do 

poszerzenia wiedzy na temat lokalnego samorządu, a także inspiracją do dyskusji o naszym mieście 

i kierunkach rozwoju. Byd może zachęci Paostwa do włączenia się w kreowanie naszej wspólnej przyszłości. 

Zdaję sobie sprawę, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami, że jeszcze wiele musimy poprawid, ale jestem 

przekonany, że przy współudziale radnych Rady Miejskiej oraz mieszkaoców, nasze miasto będzie się 

rozwijało i stanowiło atrakcyjną lokalizację  do zamieszkania lub odwiedzin.  

 

Drodzy Mieszkaocy,  

zachęcam do zapoznania się z raportem o stanie naszego Przasnysza.  

 

 

 

 

             

Łukasz Chrostowski 


