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1. Wstęp 

Raport o stanie miasta Przasnysz za 2019 rok przygotowany został na podstawie art. 
28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 
713). 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 drugim tego typu dokumentem i przedstawia pracę 
samorządu miejskiego w 2019 roku w kontekście celów wyznaczonych przez dokumenty 
strategiczne.  
 

2. Burmistrz jako Kierownik Urzędu Miasta 

Urząd Miasta Przasnysz zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i 
techniczną Burmistrza Przasnysza, Rady Miejskiej w Przasnyszu oraz jej organów 
wewnętrznych. Burmistrz Przasnysza swoje zadania wykonuje za pośrednictwem Urzędu 
Miasta, system kierowania Urzędem w 2019 roku przedstawia tabela nr 1.  

 
Tabela nr 1. System kierowania Urzędem Miasta Przasnysz (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) 
 

Burmistrz Przasnysza 
Łukasz Chrostowski 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych 
Referat ds. promocji Miasta 
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej 
Samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 
Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania 
kryzysowego i monitoringu miejskiego – Inspektor Ochrony 
Danych 

Sekretarz Miasta 
Jarosław Szmulski 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 
Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu 
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych 
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych 
Samodzielne stanowisko ds. informatyki 
Samodzielne stanowisko ds. obronnych i administracyjno-
gospodarczych 

Skarbnik Miasta 
Iwona Domańska 

Referat Finansowo-Księgowy 
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
Referat ds. finansów Oświaty i Sportu 

Źródło: Struktura organizacyjna, Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Przasnysza z dnia 12 grudnia 2019 r. w 
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Przasnysz 
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Liczba osób

W 2019 r. Burmistrz Przasnysza w ramach swojej działalności wydał 155 Zarządzeń,  8 
upoważnień i 4 pełnomocnictwa. Przyjął 111 interesantów (o 11 więcej niż w roku 2018).  

W 2019 r. do Urzędu Miasta Przasnysz wpłynęło 16.558 spraw w ramach 
korespondencji przychodzącej. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w Urzędzie Miasta Przasnysz było zatrudnionych 
66 osób, w tym na stanowiskach urzędniczych 56 osób (wykres nr 1), 11% pracowników 
Urzędu zatrudnionych było na niepełny wymiar czasu pracy. W 2019 r. przeprowadzono 7 
naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 1 na stanowisko kierownicze tj. nabór na 
stanowisko Kierownika Referatu ds. mieszkaniowych, gospodarki komunalnej, rolnictwa, 
działalności gospodarczej i ochrony powietrza.  

 
Wykres nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Miasta Przasnysz stan na dzień 31.12.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakość świadczonych przez Urząd Miasta Przasnysz usług związana jest z poziomem 
kwalifikacji pracowników. Wg stanu na koniec 2019 r., wśród zatrudnionych pracowników na 
stanowiskach urzędniczych 87,5% posiadało wykształcenie wyższe. Pracownicy urzędu, 
chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, mają możliwość skorzystania z 
dofinansowania kosztów nauki lub studiów. 

Poziom kwalifikacji zawodowych jest nie tylko zależny od poziomu wykształcenia, ale 
również od ciągłego doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy. Tym celom w 2019 
roku służyły różnego rodzaju szkolenia, na które kierowani byli pracownicy Urzędu Miasta 
Przasnysz. W 2019 r. wydano na ten cel 10.000,00 zł.  

Ponadto pracownicy Urząd Miasta Przasnysz (35 osób) biorący udział w projekcie: 
„Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” zostali w 2019 roku 
oddelegowani na kilkudniowe kompleksowe szkolenia w następujących segmentach: 

1) Pracownicy zajmujący się obsługą podatków i opłat lokalnych; 
2) Pracownicy zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i 

nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją 
inwestycji w regionie; 

3) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych; 
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4) Pracownicy według potrzeb stanowisk pracy, zajmujący się przepływem 
korespondencji elektronicznej i obsługą klienta. 

W ramach dostosowania do nowych przepisów w zakresie rozliczania czasu pracy 
pracowników, w roku 2019 r. Burmistrz wprowadził w życie nowy Regulamin Pracy oraz 
elektroniczny system czasu pracy - RCP. Nowoczesne rozwiązanie technologiczne, zastąpiło 
papierową listę obecności i stworzyło cały wachlarz zupełnie nowych możliwości w zakresie 
rozliczania czasu pracy pracowników. 

W 2019 roku w celu poprawy obsługi interesantów uruchomiono również jeden 
numer telefoniczny pod którym mogą być zgłaszane wszelkie awarie dot. infrastruktury 
miejskiej, sprawy o charakterze komunalnym (np. bezpański pies, utrzymanie czystości w 
miejscach publicznych, infrastruktura placów zabaw) oraz związane z bezpieczeństwem w 
mieście. Również w celu usprawnienia obsługi interesantów, z początkiem ubiegłego roku 
stanowisko kasowe w Urzędzie Miasta Przasnysz zostało wyposażone w terminal służący do 
obsługi kart płatniczych.  

W 2019 roku w celu poprawy warunków pracy Urzędu Stanu Cywilnego udało się 
oddać do użytku nową salę ślubów, która znajduje się obecnie  na III piętrze w budynku 
Urzędu Miasta. 
 

 
3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Przasnyszu 

W 2019 roku Rada Miejska obradowała na 17 sesjach i podjęła 129 uchwał, w tym 
37 dotyczących finansów publicznych, 13 z zakresu programów strategicznych oraz 79 
dotyczących innych zagadnień pozostających we właściwości organu stanowiącego. Rada 
Miejska podjęła również 2 apele i wydała 1 oświadczenie. Frekwencja radnych dotycząca 
obecności podczas sesji wyniosła w 2019 roku 94,5%. Komisje natomiast odbyły 51 
posiedzeń.  

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).  

W ramach sprawowanego nadzoru w 2019 roku Wojewoda Mazowiecki 
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 03.06.2019 r. stwierdził nieważność uchwały Rady 
Miejskiej w Przasnyszu Nr IX/63/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu oraz 
rozstrzygnięciem z dnia 03.06.2019 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w 
Przasnyszu Nr IX/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ZAWODZIE", w zakresie części tekstowej i 
graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem U1.  

Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchwałą Nr 19.264.2019 z 
dnia 3 września 2019 r. orzekła o nieważności uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w 
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Przasnyszu z dnia 05.08.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej 
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta 
Przasnysz. Ponadto RIO uchwałą Nr 20.270.2019 z dnia 17 września 2019 r. orzekła o 
nieważności uchwały Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27.08.2019 r. w 
sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwałą Nr 25.333.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 
orzekła o nieważności w części uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 
dnia 29.10.2019 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. 

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. 

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. 

 
Lp. 

 
Numer i data podjęcia Uchwała w sprawie Sposób wykonania 

1 
Uchwała nr V/23/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019-2028 

Zrealizowano 
 

2 
Uchwała nr V/24/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

3 
Uchwała nr V/25/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 
Ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

 
Zrealizowano 

 
 

4 
Uchwała nr V/26/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Zrealizowano 
 

5 
Uchwała nr V/27/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

przyjęcia „Programu współpracy Miasta 
Przasnysz z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2019” 

Zrealizowano 

6 
Uchwała nr V/28/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb 
w zakresie prac społecznie użytecznych na 

rok 2019 
Zrealizowano 

7 
Uchwała nr V/29/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu  
Nr XX/136/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedli Miasta 
Przasnysza 

Zrealizowano 
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8 
Uchwała nr V/30/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

Zrealizowano 

9 
Uchwała nr V/31/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Zrealizowano 

10 
Uchwała nr V/32/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania 

Zrealizowano 

11 
Uchwała nr VI/33/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 14 lutego 2019 r. 

zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej 
w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania i ustalenia składu 
osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w 

Przasnyszu – Komisji Rozwoju Produkcji, 
Usług, Handlu i Rolnictwa 

Zrealizowano 

12 
Uchwała nr VI/34/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 14 lutego 2019 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 

13 
Uchwała nr VI/35/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 14 lutego 2019 r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. 

„Centrum” 

Zrealizowano 
 

14 
Uchwała nr VI/36/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 14 lutego 2019 r. 

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących 
dochody budżetu Gminy Miasta Przasnysz za 

pomocą innego instrumentu płatniczego 
Zrealizowano 

15 
Uchwała nr VII/37/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 lutego 2019 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. 
ozn. nr 705, ul. Szpitalna) 

Zrealizowano 

16 
Uchwała nr VII/38/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 lutego 2019 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. 
ozn. nr 760/5 i 756/2, ul. Słowackiego) 

Zrealizowano 

17 
Uchwała nr VII/39/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 lutego 2019 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym (nier. ozn. nr 442, ul. 
Gołymińska) 

Zrealizowano 
 

18 
Uchwała nr VII/40/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 lutego 2019 r. 

nadania nazwy ulicy 
„Aleksandra Drwęckiego” 

Zrealizowano 
 

19 
Uchwała nr VII/41/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 lutego 2019 r. 

sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii 
drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania 
jako drogi publicznej na terenie miasta Przasnysz 

Zrealizowano 
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20 
Uchwała nr VII/42/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 lutego 2019 r. 

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 

21 
Uchwała nr VII/43/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 lutego 2019 r. 

wyborów Zarządów Osiedli i ich 
Przewodniczących Zrealizowano 

22 
Uchwała nr VIII/44/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

wskazania miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego uczniom niektórych oddziałów 

klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Przasnyszu i Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Przasnyszu w roku szkolnym 2019/2020 

Zrealizowano 

23 
Uchwała nr VIII/45/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

24 
Uchwała nr VIII/46/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

25 
Uchwała nr VIII/47/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

zwolnienia z opłaty od posiadania psów Zrealizowano 

26 
Uchwała nr VIII/48/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 
Zrealizowano 

27 
Uchwała nr VIII/49/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Zrealizowano 
 

28 
Uchwała nr VIII/50/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2019 

roku 

Zrealizowano 

29 
Uchwała nr VIII/51/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

przyjęcia planu finansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Miasto Przasnysz na rok 2019 

Zrealizowano 

30 
Uchwała nr VIII/52/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

zmiany uchwały Nr V/28/2019 Rady Miejskiej 
w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2019 r. w 

sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w 
zakresie prac społecznie użytecznych na rok 

2019 

Zrealizowano 

31 
Uchwała nr VIII/53/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2006 Rady 
Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 

2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Przasnyszu 

Zrealizowano 
 

32 
Uchwała nr VIII/54/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

określenia szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 
wysokości nagród i wyróżnień, biorąc pod 
uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy 

Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik 
sportowy 

Zrealizowano 

33 Uchwała nr VIII/55/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

zmiany Uchwały Nr XV/98/2011 Rady 
Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 

Zrealizowano 
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dnia 28 marca 2019 r. 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę 
Miasta Przasnysz od Powiatu Przasnyskiego 

zadań powiatowej biblioteki publicznej 

34 
Uchwała nr VIII/56/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 28 marca 2019 r. 

przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na 
działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Przasnyszu 
Zrealizowano 

35 
Uchwała nr IX/57/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

36 
Uchwała nr IX/58/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

37 
Uchwała nr IX/59/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 

Zrealizowano 
 

38 
Uchwała nr IX/60/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. 

"ZAWODZIE" 

Zrealizowano 
 

39 
Uchwała nr IX/61/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego (nier. ozn. nr 

2211/10) 

Zrealizowano 
 

40 
Uchwała nr IX/62/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego (nier. ozn. nr 

2211/11) 

Zrealizowano 
 

41 
Uchwała nr IX/63/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu 

Stwierdzono 
nieważność 

uchwały 

42 
Uchwała nr IX/64/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

rozpatrzenia petycji grupy podmiotów w 
przedmiocie wskazania miejsca realizacji 
obowiązku szkolnego uczniom klasy VI c 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Przasnyszu 

Zrealizowano 

43 
Uchwała nr IX/65/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu  
Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz 

Zrealizowano 

44 
Uchwała nr IX/66/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu 
Nr VI/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w 
sprawie wysokości diet przysługujących 

radnym Rady Miejskiej w Przasnyszu 

Zrealizowano 

45 
Uchwała nr IX/67/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 25 kwietnia 2019 r. 
emisji obligacji komunalnych Zrealizowano 

46 

Uchwała nr X/68/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 9 maja 2019 r. 
 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. 

„WALISZEWO” 
W trakcie realizacji 

47 

Uchwała nr XI/69/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 30 maja 2019 r. 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 Zrealizowano 

48 

Uchwała nr XI/70/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 30 maja 2019 r. 
 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok Zrealizowano 
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49 

Uchwała nr XI/71/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 30 maja 2019 r. 
 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości na okres 5 lat w trybie 

bezprzetargowym 

Zrealizowano 
 

50 

Uchwała nr XI/72/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 30 maja 2019 r. 
 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto Przasnysz oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych, 

od dnia 1 września 2019 r. 

Zrealizowano 

51 

Uchwała nr XI/73/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 30 maja 2019 r. 
 

wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
Zrealizowano 

52 

Uchwała nr XI/74/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 30 maja 2019 r. 
 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pojemnik o 

określonej pojemności 
Zrealizowano 

53 

Uchwała nr XI/75/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 30 maja 2019 r. 
 

ustanowienia lokalnego Programu 
Osłonowego Miasta Przasnysz „Posiłek w 

szkole i w domu na lata 2019-2023” 
Zrealizowano 

54 

Uchwała nr XII/76/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 

Zrealizowano 
 

55 

Uchwała nr XII/77/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

56 

Uchwała nr XII/78/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

57 

Uchwała nr XII/79/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

udzielenia Burmistrzowi Przasnysza wotum 
zaufania Zrealizowano 

58 

Uchwała nr XII/80/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta Przasnysza za 2018 r. 
Zrealizowano 

59 

Uchwała nr XII/81/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Przasnysza z tytułu wykonania budżetu 

Miasta Przasnysza za 2018 rok 
Zrealizowano 

60 

Uchwała nr XII/82/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

dnia 18 czerwca 2019 r. 
 

przyjęcia przez Gminę Miasto Przasnysz 
Samorządowej Karty Praw Rodzin Zrealizowano 

61 
Uchwała nr XII/83/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 18 czerwca 2019 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu Zrealizowano 

62 
Uchwała nr XIII/84/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

63 Uchwała nr XIII/85/2019 RADY zmiany uchwały budżetowej Miasta Zrealizowano 
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MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

Przasnysza na 2019 rok  

64 
Uchwała nr XIII/86/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

określenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych 
prowadzących rodzinne ogrody działkowe na 
terenie Miasta Przasnysz, a także sposobu jej 
rozliczania i sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania 

Zrealizowano 
 

65 
Uchwała nr XIII/87/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

regulaminu targowiska miejskiego przy ul. 
Polnej w Przasnyszu Zrealizowano 

66 
Uchwała nr XIII/88/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie 
ze stoisk handlowych na targowisku miejskim 

przy ul. Polnej w Przasnyszu 
Zrealizowano 

67 
Uchwała nr XIII/89/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia 
o współpracy partnerskiej w sprawie realizacji 

przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej” 

Zrealizowano 

68 
Uchwała nr XIII/90/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

określenia rodzajów świadczeń oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto 
Przasnysz 

Zrealizowano 

69 
Uchwała nr XIII/91/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze 

Zrealizowano 

70 
Uchwała nr XIII/92/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

przystąpienia Miasta Przasnysz do realizacji w 
latach 2019-2021 projektu p.n. „Rozwój 
kluczowych kompetencji uczniów Szkół 

Podstawowych w Przasnyszu” w ramach Osi 
Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 

Zrealizowano 

71 
Uchwała nr XIII/93/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu 
publicznego w Przasnyszu 

Zrealizowano 
 

72 
Uchwała nr XIII/94/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. o 
nr 959/8) 

Zrealizowano 
 

73 
Uchwała nr XIII/95/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. o 
nr 401/20 i 406/1) 

Zrealizowano 

74 
Uchwała nr XIII/96/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. ks. Jana 
Twardowskiego w sprawie budowy drogi Zrealizowano 

75 
Uchwała nr XIII/97/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Miasta Przasnysz w zakresie budżetu 

obywatelskiego na rok 2020 

 
Zrealizowano 

76 Uchwała nr XIII/98/2019 RADY 
MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu 
Nr VII/45/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w Zrealizowano 
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dnia 30 lipca 2019 r. sprawie powołania Rady Seniorów Miasta 
Przasnysz i nadania jej statutu 

77 
Uchwała nr XIII/99/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 lipca 2019 r. 

powołania zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników Zrealizowano 

78 
Uchwała nr XIV/100/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 5 sierpnia 2019 r. 

przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji 
celowej na wymianę źródeł ciepła w celu 

ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na 
terenie Miasta Przasnysz” 

Stwierdzono 
nieważność 

uchwały 

79 
Uchwała nr XIV/101/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 5 sierpnia 2019 r. 

„Regulaminu korzystania z szaletu 
publicznego” w Przasnyszu 

Zrealizowano 
 

80 
Uchwała nr XV/102/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

81 
Uchwała nr XV/103/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

82 
Uchwała nr XV/104/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. 

zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze 
inkasa, określenia inkasenta i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Stwierdzono 
nieważność 

uchwały 

83 
Uchwała nr XV/105/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. 

zmiany uchwały nr XLVII/304/2014 Rady 
Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 

r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokości stawek, dodatków oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania, 
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Miasto Przasnysz 

Zrealizowano 

84 
Uchwała nr XV/106/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. 

określenia przystanków komunikacyjnych 
zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, 
których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i 
zasad korzystania z tych przystanków 

Zrealizowano 

85 
Uchwała nr XV/107/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu  
Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz 

Zrealizowano 

86 
Uchwała nr XV/108/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (nier. o 
nr 401/19, 401/20 i 406/1) 

Zrealizowano 

87 
Uchwała nr XVI/109/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

88 
Uchwała nr XVI/110/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

89 
Uchwała nr XVI/111/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

udzielenia Powiatowi Przasnyskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 

Zrealizowano 
 

90 
Uchwała nr XVI/112/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

wyrażania zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na okres 2 lat w trybie 
bezprzetargowym (nier. o nr 2134/25) 

Zrealizowano 
 

91 Uchwała nr XVI/113/2019 RADY zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Zrealizowano 
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MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. 
w sprawie regulaminu targowiska miejskiego 

przy ul. Polnej w Przasnyszu 

92 
Uchwała nr XVI/114/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

przekazania do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 
Zrealizowano 

93 
Uchwała nr XVI/115/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

zmiany uchwały Nr XV/106/2019 Rady 
Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 
2019 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie 
miasta Przasnysz, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz 

oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 

Zrealizowano 

94 
Uchwała nr XVI/116/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

wyboru ławników do sądów powszechnych Zrealizowano 

95 
Uchwała nr XVI/117/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze 
inkasa, określenia inkasenta i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 
Zrealizowano 

96 
Uchwała nr XVI/118/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 24 września 2019 r. 

zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu 
Nr XIII/90/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w 

sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto 
Przasnysz 

Zrealizowano 

97 
Uchwała nr XVII/119/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 9 października 2019 r. 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. 

„CENTRUM” 
W trakcie realizacji 

98 
Uchwała nr XVII/120/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 9 października 2019 r. 

Zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady 
Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 lipca 2019 r. 
w sprawie regulaminu targowiska miejskiego 

przy ul. Polnej w Przasnyszu 

Zrealizowano 

99 
Uchwała nr XVII/121/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 9 października 2019 r. 

Zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 r. 

Zrealizowano 
 

100 
Uchwała nr XVIII/122/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

101 
Uchwała nr XVIII/123/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

102 
Uchwała nr XVIII/124/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

opłaty targowej Zrealizowano 

103 
Uchwała nr XVIII/125/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu 
z dnia 26 lipca 2018 r. Nr LI/409/2018 w 

sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie 

Zrealizowano 

104 
Uchwała nr XVIII/126/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

zmiany uchwały Nr XLVIII/378/2018 z dnia 26 
kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci objętych 

Zrealizowano 
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wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat w przedszkolach i w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Przasnysz 

105 
Uchwała nr XVIII/127/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

przyjęcia lokalnego programu wspierania 
uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Zrealizowano 
 

106 
Uchwała nr XVIII/128/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

szczegółowych warunków udzielenia pomocy 
i wsparcia dla uczniów za szczególne 

osiągnięcia w nauce, twórczości i działalności 
artystycznej 

Zrealizowano 
 

107 
Uchwała nr XVIII/129/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

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 

Zrealizowano 

108 
Uchwała nr XVIII/130/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

zmiany uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz 

Zrealizowano 

109 
Uchwała nr XVIII/131/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 
z dnia 29 października 2019 r. 

wyboru przedstawiciela na członka do Rady 
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Przasnyszu 

Zrealizowano 

110 
Uchwała nr XIX/132/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

Zrealizowano 
 

111 
Uchwała nr XIX/133/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

112 
Uchwała nr XIX/134/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego. 
Zrealizowano 

113 
Uchwała nr XIX/135/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej W trakcie realizacji 

114 
Uchwała nr XIX/136/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

nadania nazwy ulicy Zrealizowano 
 

115 
Uchwała nr XIX/137/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

ustalenia wysokości opłat za usługę 
komunalną o charakterze użyteczności 

publicznej w zakresie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność 

Miasta Przasnysz. 

Zrealizowano 

116 
Uchwała nr XIX/138/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

przyjęcia „Programu współpracy Miasta 
Przasnysz z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2020” 

Zrealizowano 

117 Uchwała nr XIX/139/2019 RADY uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Zrealizowano 
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MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 26 listopada 2019 r. 

Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w 
Przasnyszu na lata 2020-2024 

 

118 
Uchwała nr XX/140/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej 
w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 roku w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028 

Zrealizowano 
 

119 
Uchwała nr XX/144/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
 

120 
Uchwała nr XX/142/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 
obowiązującej w Gminie Miasto Przasnysz w 

roku szkolnym 2019/2020 
Zrealizowano 

121 
Uchwała nr XX/143/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego Zrealizowano 

122 
Uchwała nr XX/144/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny Zrealizowano 

123 
Uchwała nr XX/145/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

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 

124 
Uchwała nr XX/146/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przasnyszu do 

prowadzenia postępowania w sprawach 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Przasnysza 

Zrealizowano 
 

125 
Uchwała nr XX/147/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

przystąpienia Gminy Miasta Przasnysz do 
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 

Zrealizowano 
 

126 
Uchwała nr XX/148/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok 
Zrealizowano 

127 
Uchwała nr XX/149/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 17 grudnia 2019 r. 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok Zrealizowano 

128 
Uchwała nr XXI/150/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028 

 

Zrealizowano 
 

129 
Uchwała nr XXI/151/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z 
dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Przasnysza na 2019 rok 

Zrealizowano 
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4. Realizacja budżetu Miasta Przasnysz 

  
Polityka finansowa miasta realizowana jest w oparciu o uchwalaną corocznie przez 

Radę Miejską uchwałę budżetową, która określa źródła dochodów oraz kierunki 
wydatkowania środków.  

Projekt budżetu na 2019 rok został przygotowany przez Burmistrza we współpracy ze 
Skarbnikiem Miasta, pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek 
organizacyjnych. W budżecie tym określono dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz 
limity wydatków na programy inwestycyjne. 

Uchwalony przez Radę Miejską w Przasnyszu budżet, po uwzględnieniu zmian, wg 
stanu na 31.12.2019 r. obejmował:  
Dochody:  
• dochody budżetu miasta – 87.385.838,47 zł, w tym:  

• dochody bieżące – 84.334.414,83 zł, 
• dochody majątkowe – 3.051.423,64 zł. 

Wydatki:  
• Wydatki budżetu miasta – 90.198.602,57 zł, w tym:  

• wydatki bieżące – 77.101.161,88 zł, 
• wydatki majątkowe – 13.097.440,69 zł.  

Deficyt budżetu – 2.812.764,10 zł. 
 
DOCHODY BUDŻETOWE  

W 2019 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 87.046.494,91 zł, co 
stanowi 99,61 % planu, w tym:  

 dochody bieżące – 83.944.558,94 zł, co stanowi 96,44% planu 
 dochody majątkowe – 3.101.935,97 zł, co stanowi 101,66% planu. 
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REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU 
 

Treść Plan na 
2019 rok 

Wykonanie 
na 31.12.2019 r. % 

Udział  
w dochodach 

Ogółem 
Dochody własne, w tym 41.303.576,45 41.186.681,54 99,72 47,31 

Podatki, w tym: 30.578.042,00 30.290.029,87 99,06 34,79 
udziały w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa 18.553.292,00 18.612.850,96 100,32 21,38 

podatek od nieruchomości 9.400.000,00 9.167.580,34 97,53 10,53 
Opłaty, w tym: 6.281.824,00 6.182.663,69 98,42 7,10 

opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 4.200.000,00 4.158.057,47 99,00 4,78 

Pozostałe dochody, w tym: 3.403.710,45 3.623.475,65 106,46 4,16 
dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątku 878.338,20 951.193,18 108,29 1,09 

Dochody majątkowe, w tym: 1.040.000,00 1.090.512,33 104,86 1,26 
ze sprzedaży majątku 1.020.000,00 1.058.922,06 103,82 1,22 

Dotacje, w tym 31.347.799,02 31.125.350,37 99,29 35,76 
na zadania zlecone 24.765.089,85 24.721.632,93 99,82 28,40 
na zadania własne 2.804.441,00 2.741.053,44 97,74 3,15 

na zadania współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej 1.766.844,53 1.651.240,36 93,46 1,90 

dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych 2.011.423,64 2.011.423,64 100,00 2,31 

Subwencje 14.734.463,00 14.734.463,00 100,00 16,93 
Dochody ogółem, w tym: 87.385.838,47 87.046.494,91 99,61  

dochody bieżące 84.334.414,83 83.944.558,94 99,54 96,44 
dochody majątkowe 3.051.423,64 3.101.935,97 101,66 3,56 

 
WYDATKI BUDŻETOWE  
 

W 2019 r. zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 87.028.706,81 zł, co stanowi 
96,49 % planu, w tym:  

• wydatki bieżące – 74.796.709,84 zł,  co stanowi 97,01%planu,  
• wydatki majątkowe – 12.231.996,97 zł, co stanowi 93,39% planu.  
 

 
Wydatki wg rodzajów działalności  w 2019 r.  

Nazwa Dział Plan Wykonanie 
Udział w 

wydatkach 
ogółem 

Źródła finansowania 

Środki 
zewnętrzne 

Środki 
własne 
budżetu 

Pomoc społeczna i 
ochrona zdrowia 

851, 
852, 
855 

29.756.351,29 29.457.105,23 33,85 25.871.056,77 3.586.048,46 

Oświata 801, 
854 27.540.597,95 26.556.941,58 30,52 16.675.154,70 9.881.786,88 

Administracja 750, 
751 6.493.522,51 6.281.437,99 7,22 396.726,91 5.884.711,08 
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Infrastruktura 

600, 
700, 
754, 
900 

20.909.320,45 20.006.639,11 22,99 1.915.341,88 18.091.297,23 

Kultura i sport 921, 
926 4.220.134,50 3.677.955,06 4,23 152.744,25 3.525.210,81 

Obsługa długu 757 762.000,00 761.185,00 0,87 0 761.185,00 

Pozostałe wydatki 

010, 
400, 
710, 
758 

516.675,87 287.442,84 0,32 160.281,86 127.160,98 

Ogółem  90.198.602,57 87.028.706,81 100,00 45.171.306,37 41.857.400,44 

 

 
 

W 2019 r. wydatki bieżące wyniosły 74.796.709,84 zł i były wyższe o 11,6% od 
wydatków wykonanych w 2018 r.  Zostały sfinansowane: 

1. Subwencją oświatową z budżetu państwa w kwocie – 14.045.956,00 zł, 
2. Dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 24.721.632,93 zł, 
3. Dotacjami z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.636.911,00 

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

1.651.240,36 zł,  
5. Dotacjami i środkami pozyskanymi z funduszy i od innych jednostek samorządu 

terytorialnego – 104.142,44 zł,  
6. Środkami własnymi budżetu Miasta Przasnysza – 31.636.827,11  zł. 
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PRZYCHODY I ROZCHODY  
   

W 2019 r. Miasto Przasnysz osiągnęło przychody w kwocie 9.602.449,44 zł, w tym: 
a) z wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie obligacji 
komunalnych seria A 19 – 3.500 sztuk o wartości 1000,00 zł z terminem wykupu po upływie 9 
lat od daty emisji tj. do 24.06.2028 r. – 3.500.000,00 zł, 
b)  z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych 6.102.449,44 zł. 
 

Rozchody budżetowe w 2019 roku zrealizowano w kwocie 3.000.000,00 zł , w tym na:  
a) wykup obligacji komunalnych serii A12 wyemitowanych w 2012 r. przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 2.000.000,00 zł, 
b) wykup obligacji komunalnych serii A17 wyemitowanych w 2017 r. przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 1.000.000,00 zł. 
 

Zadłużenie Miasta Przasnysz na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 25.200.000,00 zł i 
wynika z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i stanowi 29,00% 
dochodów budżetu wykonanych w 2019 r.  

Obsługa zadłużenia budżetu Miasta Przasnysza, na którą składa się wykup obligacji 
komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz spłata odsetek w kwocie 761.185,00 zł wyniosła 
3.761.185,00 zł, co stanowi 4,3% dochodów budżetu za 2019 r. 

W 2019 roku zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w 

kwocie 3.500.000,00 zł 

Budżet Miasta Przasnysz na dzień 31.12.2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 
17.788,10 zł. 

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 7.263.637,76 
zł, w tym kwota subwencji przekazanych w grudniu na styczeń roku następnego i kwota 
niewykorzystanych dotacji wynosiła 1.114.218,76 zł.  

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2019 roku 
wyniosły 2.484.951,01 zł. Najwyższe dotyczyły podatku od nieruchomości i wynosiły 
1.704.138,01 zł. Natomiast skutki wydanych decyzji Burmistrza w zakresie umorzeń 
należności oraz odroczenia i rozłożenia na raty płatności wyniosły 349.564,60 zł. 
 
Dochody i wydatki oraz zadłużenie w latach 2018-2019 
 

Dochody i wydatki budżetu Miasta 2018 2019 

Dochody ogółem 76.034.031,12 87.046.494,91 

Dochody własne 37.922.776,14 41.186.681,54 

Wydatki ogółem 71.146.328,63 87.028.706,81 

Wydatki inwestycyjne 9.840.765,27 12.231.996,97 

Zadłużenie ogółem 24.700.000,00 25.200.000,00 
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Wskaźnik dochodu podatkowego    
 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla 
każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatku od 
nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych 
podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych opłacanego w formie 
karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z 
podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę 
mieszkańców gminy. Służą one do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do 
budżetu państwa. Wysokość wskaźnika dochodu podatkowego na 2019 r., w porównaniu z 
rokiem 2018, przedstawia poniższa tabela:  
 
Wysokość wskaźnika dla Miasta Przasnysz  
 

Rok 2018 2019 

Wskaźnik G (zł) 1.578,31 1.815,35 

 

5. Infrastruktura i planowanie przestrzenne 

5.1. Inwestycje  
 
Inwestycje wykonane w 2019 roku przez samorząd miejski przestawiają poniższe tabele. 
Inwestycje wykonane w ubiegłym roku pogrupowano w zależności od ich kategorii. 
Dokumentacja fotograficzna inwestycji zrealizowanych w 2019 roku znajduje się 
w Załączniku nr 1 do raportu o stanie miasta. 
 
Inwestycje drogowe  
 

Nazwa ulicy Zakres prac Długość 
[mb] Koszt  [zł] Termin realizacji 

Wąska 

W ramach budowy ulicy wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej z elementami płyt ażurowych w celu 

skuteczniejszego powierzchniowego odprowadzenia wód 
opadowych. Umowa z 2018 r. realizacja i rozliczenie 

2019 r. 

200 

244 369,27 
zł 

Zrealizowano 

Zawodzie – droga 
dojazdowa do osiedla 

bloków socjalnych 

Modernizacja odcinka ulicy stanowiącej dojazd do 
osiedla bloków socjalnych, obejmowała wykonanie 

jezdni z kostki brukowej z elementami płyt ażurowych 
wraz z obustronnym ściekiem przykrawężnikowym 

odprowadzającym wody opadowe. Umowa z 2018 r. 
realizacja i rozliczenie 2019 r. 

100 Zrealizowano 

Handlowa 

Rozbudowa ulicy Handlowej obejmująca budowę 
kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami 

ulicznymi, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, 
chodniki, zjazdy z betonowej kostki brukowej, 25 miejsc 

parkingowych oraz urządzenie terenów zieleni. Umowa z 
2018 r. realizacja i rozliczenie 2019 r. 

193 441 736,54 
zł Zrealizowano 
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Ogrodowa 
Przebudowa ulicy obejmowała wykonanie nawierzchni 

asfaltowej, chodników, zjazdów z kostki brukowej. 
Umowa z 2018 r. realizacja i rozliczenie 2019 r. 

170 

866 640,85 
zł 

Zrealizowano 

Klonowa 
Przebudowa ulicy obejmowała wykonanie nawierzchni 

asfaltowej, parkingów, chodników, zjazdów z kostki 
brukowej. Umowa z 2018 r. realizacja i rozliczenie 2019 r. 

235 Zrealizowano 

M.C. Skłodowskiej 
Przebudowa ulicy obejmowała wykonanie nawierzchni 

asfaltowej, parkingów, chodników, zjazdów z kostki 
brukowej. Umowa z 2018 r. realizacja i rozliczenie 2019 r. 

145 Zrealizowano 

S. Chełchowskiego 
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni 

bitumicznej ulicy. Umowa z 2018 r. realizacja i rozliczenie 
2019 r. 

387 350 832,90 
zł Zrealizowano 

Oszkobłok 
Budowa ulicy o nawierzchni bitumicznej, urządzenie 

zjazdów oraz pobocza, budowa kanalizacji deszczowej. 
Umowa z 2018 r. realizacja i rozliczenie 2019 r. 

335 1 365 607,49 
zł Zrealizowano 

Św. Krzysztofa 
Inwestycja polegała na budowie ulic o nawierzchni 

bitumicznej, zjazdów, chodników w dojściach do furtek, 
zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z kanalizacją 

deszczową i oświetleniem ulicznym. Umowa z 2018 r. 
realizacja i rozliczenie 2019 r. 

398 

2 481 434,96 
zł 

Zrealizowano 

G. Narutowicza 139 Zrealizowano 

Księcia Janusza 139 Zrealizowano 

św. Kingi 139 Zrealizowano 

Wyszyńskiego 139 Zrealizowano 

Leszczynowa 

Rozbudowa ulicy Leszczynowej i Al.  Jana Pawła II w 
Przasnyszu z budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór zadań w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –2019”. Pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 1 780 529,00 zł. 

Rozbudowa alei Jana Pawła II na odcinku od ul. 
Baranowskiej do ul. Sadowej obejmująca: budowę jezdni 
o nawierzchni bitumicznej, chodników, zjazdów, ścieżki 

rowerowej, budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 
Sadową i Świerkową. Drogę wyposażono też w 

kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne 

565 

3 561.059,97 
zł 

Zrealizowano 

Al. Jana Pawła II 448 Zrealizowano 

Polna 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Przasnyszu (ul. Polna) z budżetu Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Pozyskano dofinansowanie w 

wysokości 94 000 zł. 

1235 198 555,83 
zł Zrealizowano 

Wrzosowa 
Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z 

kanalizacją deszczową i zjazdami do posesji z betonowej 
kostki brukowej 

260 525 511,46 
zł Zrealizowano 

Handlowa 
Przebudowa nawierzchni łącznika ulicy Handlowej na 

odcinku między ul. Piłsudskiego, a targowiskiem 
miejskim. 

122 92 000,00 zł Zrealizowano 

 
Pozostałe inwestycje 
 
Nazwa Opis przedsięwzięcia Koszt 

Rozbudowa 
monitoringu 

wizyjnego 

Zakupiono i zainstalowano 7 zestawów kamerowych (5 zestawów po 3 kamery 
oraz 2 zestawy po 2 kamery). Są to kamery megapikselowe w oparciu o 

technologię LTE. Podgląd z kamer wpięto do Centrum Monitoringu Miejskiego w 
budynku Urzędu Miasta. 

 

65 000,00 zł 

Kurtyna wodna Zakupiono kurtynę wodną, usytuowaną w 2019 roku na placu rynku miejskiego. 
Zakup zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu. 5 000,00 zł 

Budynek 
użytkowo-

magazynowy 

Na terenie OSiR postawiono pawilon wraz z przyłączem elektroenergetycznym na 
potrzeby działalności AMK Rzemieślnik 30 000,00 zł 
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Szafka elektro-
energetyczna 

estradowa 

Na budynku Ratusza zainstalowano szafkę elektroenergetyczną estradową na 
potrzeby organizacji imprez miejskich na płycie rynku. 6 500,00 zł 

Budowa altany 
na osiedlu przy 
ul. Wojskowej 

Na placu zabaw przy ul. Wojskowej została wykonana drewniana altana 6 150 zł 

Oświetlenie/ 
Oprawy 

oświetleniowe 

- doświetlenie stref ruchu w obrębie siedmiu  przejść dla pieszych; 
- doświetlenie placu zabaw przy ulicy Tuwima (2 oprawy); 

- doświetlenie parkingu przy OSiR  (1 oprawa); 
- doświetlenie kładki przy ulicy Joselewicza (2 oprawy); 

- doświetlenie placu zabaw przy os. Wojskowym (2 oprawy); 

14.760,00 zł 

Budowa 
oświetlenia 

Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Kossaka, Matejki i Chełmońskiego ( w 2019 
roku wykonano część robót o wartości 70 tys. zł pozostała część wykonana 

zostanie w pierwszym kwartale 2020 roku) 
Łączna wartość 100 000,00 zł. 

Budowa 
oświetlenia Wykonano oświetlenie ulicy Leszno i Targowej. 310 000,00 zł 

OSA Budowa wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w postaci siłowni zewnętrznej 
wraz ze strefą relaksu na os. Błonie w Przasnyszu z 50% dofinansowaniem z MSiT 42 988,50 zł 

Budowa tężni 
solankowej w 

parku miejskim 

W 2019 r. ogłoszono 3 przetargi, wykonawca został wyłoniony w trzecim 
postępowaniu, w dniu 3.01.2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj” termin realizacji inwestycji do 29.05.2020 r. 
200 000,00 zł 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

przy ulicy 
Wojskowej w 

Przasnyszu 

Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem. 

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 95.250,00 zł od 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

440 000,00 zł 

 
Dokumentacje projektowe 
 

Oświetlenie 
ulicy 

Chełchowskiego 
Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicy Chełchowskiego 2 400,00 zł 

Oświetlenie 
ulicy Słonecznej 

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia odcinka ulicy 
Słonecznej 3 800,00 zł 

Oświetlenie 
ulicy Czesława 

Miłosza 

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia odcinka ulicy 
Czesława Miłosza  4 200,00 zł 

Budowa i 
rozbudowa ulic 
w Przasnyszu. 

(ul. Świerczewo 
i ul. Zawodzie) 

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej w dniu 
19.11.2019 r. Planowany termin wykonania maj 2020 r. 118.818,00 zł 

Koncepcja 
budowy 

parkingu przy 
ul. Joselewicza 

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy parkingu w dniu 
26.11.2019 r. Termin wykonania styczeń 2020 r. 6.500,00 zł 

 
5.2. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 

W 2019 roku podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie mieszkańcom 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 
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procesom oczyszczania zapewniającym poziom redukcji zanieczyszczeń 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 zdolność 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. Zdolność produkcyjna ujęcia wody 
w odniesieniu do wartości określonej w pozwoleniu wodno-prawnym była w 2019 roku 
wykorzystana w 53,9 %. 
 
Stacja uzdatniania wody 
 
Uzdatnianie wody bazuje na jednostopniowej technologii uzdatniania wody opartej na 
pionowych, pospiesznych, otwartych filtrach DynaSand wypełnionych złożem kwarcowo - 
brausztynowym. Wydajność technologii uzdatniania wynosi 300 m3/h. Średniodobowe 
wykorzystanie wydajności technologii uzdatniania wody wyniosło w 2019 roku 50,1 %. 
 
Oczyszczalnia ścieków  
 
Miejska oczyszczalnia ścieków to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z podwyższonym 
usuwaniem związków biogennych, pracująca w oparciu o osad czynny. Przepustowość 
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 2019 roku średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków 
wykorzystana była w 66,3 %. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na 
wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Węgierki na okres do 31.12.2022 r. 
 
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej 
 
Na dzień 31.12.2019 r. na terenie Miasta Przasnysz rozdzielcza sieć wodociągowa liczyła 72,1 
km, magistralna sieć wodociągowa 7 km, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej 67,9 km. W 
2019 roku wybudowano poniższe odcinki sieci wodociągowej:  

 ul. A. Drwęckiego, długość 38 m, wartość 13.528,94 zł, 
 ul. G. Narutowicza, Księcia Janusza, kar. S. Wyszyńskiego, Św. Kingi, długość 482,3 m, 

wartość 120.258,90 zł, 
 ul. Szosa Ciechanowska, długość 162,5 m, wartość 107.081,72 zł.  

Łącznie wybudowano 682,8 m sieci wodociągowej. 
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 roku wybudowano następujące odcinki:  

 ul. Jałowcowa, długość 146 m, wartość 32.490,73 zł, 
 ul. Kolejowa, długość 35 m, wartość 7.468,93 zł, 

ul. A. Drwęckiego, długość 40,6 m, wartość 24.491,97 zł, 
 ul. G. Narutowicza, Księcia Janusza, kar. S. Wyszyńskiego, Św. Kingi, długość łącznie 

385,5 m, wartość 113.959,80 zł, 
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 ul. Azaliowa, długość łącznie 413 m, wartość 158.513,84 zł, 
 ul. Chabrowa, długość 391,6 m, wartość 203.032,81 zł, 
 ul. Jaworowa, Sienna, Poziomkowa, długość 420,6 m, wartość 262.062,45 zł, 
 ul. Lawendowa, długość 270,5 m, wartość 119.529,01 zł, 
 ul. Polna i ul. Kolejowa, długość 298,1 m, wartość 179.372,99 zł. 

Łącznie w 2019 roku wybudowano 2400,9 m sieci kanalizacji sanitarnej.  
Ponadto w 2019 roku wymieniono metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pukiańca i ul. Świerkowej o długości 182,2 m, wartości 127.540,00 zł (netto).  
 

5.3. Mienie komunalne i planowanie przestrzenne 

Zasób Gminy Miasta Przasnysz według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią: 
 

1. Grunty, położone na terenie miasta Przasnysz:  
 19,9232 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 (nieruchomość drogowa). 

 
2. 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 zrekultywowanym wysypisku w miejscowości 
Oględa;  

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

 
3. Budynki i lokale, położone na terenie miasta Przasnysz: 
 33 budynki mieszkalne z przynależnymi budynkami gospodarczymi, a w nich 344 

lokale mieszkalne (207 lokali przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony i 137 
lokali z najmem o charakterze socjalnym); 

 13 budynków instytucji użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, siedziba 
urzędu); 

 6 budynków sportowo-rekreacyjnych; 
 20 pozostałych budynków usługowych i garażowych (budynki oddane w najem, 

dzierżawę, użyczenie oraz budynki niezagospodarowane);  
 24 lokale użytkowe i biurowe (oddane w najem, dzierżawę i użyczenie).  

 
Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 27.04.2017 r. podpisanej na okres 3 lat z osobą 
fizyczną, Gmina Miasta Przasnysz dzierżawi nieruchomość – działkę nr 1697/1 o pow. 60 m2, 
zabudowaną pomnikiem upamiętniającym działaczy ruchu oporu podczas II wojny 
światowej.  
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Nabycie nieruchomości  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
       W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odnotowano nabycie nieruchomości przez 
miasto Przasnysz na podstawie aktu notarialnego, decyzji Wojewody Mazowieckiego, decyzji 
Burmistrza Przasnysza, postanowień sądowych oraz na mocy innych przepisów prawnych.  
Grunty nabyte przez Gminę Miasto Przasnysz w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r: 
 
 

Lp. Nieruchomości nabyte    
na podstawie : powierzchnia 

1 Aktów notarialnych 6565 m2 
2 Decyzji Wojewody Mazowieckiego 60 m2 

3 Decyzji Burmistrza Przasnysza 1776 m2 

4 Postanowień sądowych 962 m2 

5 Innych przepisów 2088 m2 

Łącznie 11 451 m2 
 

Na podstawie aktów notarialnych Gmina Miasta Przasnysz nabyła dwie nieruchomości 
gruntowe o łącznej powierzchni 6565,00 m2. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odnotowano nabycie nieruchomości pod 
drogi na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez Gminę Miasta 
Przasnysz własności nieruchomości zgodnie z art. 73 ust. 1, 3 i 3a oraz art. 103 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną. Na podstawie ww. decyzji 9 działek o łącznej powierzchni 60,00 m2  

przeszło na własność Gminy Miasta Przasnysz. 
W 2019 roku dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 1776,00 m2 zostały przejęte pod 

drogi na podstawie decyzji Burmistrza Przasnysza o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z 
dnia 07.11.2019 r. 

Odnotowano także nabycie dwóch nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi na podstawie postanowień sądowych. Na własność Gminy 
Miasta Przasnysz przeszły dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 962,00 m2 oraz 
znajdujące się na nich dwa budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej powierzchni 
użytkowej 578,00 m2 i dwa budynki gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 134,30 m2. 

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z  dniem 1 
stycznia 2019 r. na własność Gminy Miasta Przasnysz przeszła nieruchomość stanowiąca 
działkę ewidencyjną o powierzchni 2088 m2.  
 
Zbycie  nieruchomości w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. miało miejsce zniesienie współwłasności 
nieruchomości, będącej  współwłasnością ½ części Gminy Miasta Przasnysz oraz ½ części 
Powiatu Przasnyskiego. Na podstawie postanowienia sądu ½ części działki o powierzchni  
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3064 m2, zabudowanej budynkiem hali sportowej przeszła na własność Powiatu 
Przasnyskiego. 

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
z  dniem 1 stycznia 2019 r., prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe, tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, przekształciło się w 
prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ww. ustawą nieruchomości o łącznej powierzchni 
22,3480 ha przeszły na własność osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. 

Dokonano także sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących działki 
ewidencyjne o łącznej powierzchni  83,00 m2, na rzecz użytkowników wieczystych. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie odnotowano zamiany gruntów i 
oddania gruntów w wieczyste użytkowanie. 
 
Dzierżawa, najem, użyczenie 
  
W roku 2019 na terenie miasta Przasnysz funkcjonowało: 
1. 24 umów dzierżaw na rzecz osób fizycznych, 
2. 9 umów najmu na rzecz osób fizycznych, 
3. 10 umów użyczenia na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 1 i 2, Miejskiego Żłobka, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Muzeum 
Historycznego w Przasnyszu, Fundacji „Nam pokoleniom”. 

 
Trwały zarząd 

 
W roku 2019  funkcjonowały 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 Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Noblistów Polskich. 
 
Decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydanych zostało 40 decyzji o 
warunkach zabudowy oraz 24 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Planowanie przestrzenne 
 
W okresie objętym raportem o stanie miasta Rada Miejska: 

1. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „ZAWODZIE” o 
obszarze ok. 42 ha – uchwała nr IX/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., 

2. przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn.  „WALISZEWO” – uchwała nr X/68/2019 z dnia 9 maja 2019 r., 

3. przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn.  „CENTRUM” – uchwała nr XVII/119/2019 z dnia 9 października 2019 r. 
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6. Rozwój, promocja i współpraca 

6.1. Rejestracja działalności gospodarczej 

Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją osób fizycznych, prowadzących 
działalność gospodarczą. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy 
zainteresowany może zapoznać 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 2019 roku. Poniższe wnioski dotyczą: założenia, zmiany, 
zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.  
 

Lp. Rodzaj wniosku 
Liczba wniosków złożonych za 
pośrednictwem Urzędu Miasta  

w Przasnyszu w 2019 roku 
1. Założenie działalności gospodarczej 93 
2. Zmiana wpisu w CEIDG 316 
3. Zawieszenie działalności gospodarczej 90 
4. Wznowienie działalności gospodarczej 41 
5. Wykreślenie wpisu w CEIDG 79 

Razem 619 
Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych do UM Przasnysz. 
 

Grupy wiekowe przedsiębiorców rozpoczynających i kończących działalność 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Przedział wiekowy 
przedsiębiorców 

Liczba przedsiębiorców 
rozpoczynających 

działalność 

Liczba przedsiębiorców 
kończących działalność 

 
19 – 30 lat 31 15 
31 – 40 lat 33 24 
41 – 50 lat 11 16 
51 – 60 lat 12 7 
61 – 70 lat 4 12 
71 – 80 lat 2 4 
81 – 90 lat - 1 
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Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w CEIDG było aktywnych 896 wpisów, dla których 
wskazano jako główne miejsce wykonywania działalności miasto Przasnysz. W stosunku do 
danych z dnia 01.01.2019 r., nastąpił spadek o 61 podmiotów. 
 Rodzaje działalności gospodarczej, najczęściej podejmowanej i wykonywanej na 
terenie Przasnysza w 2019 roku zebrano w poniższej tabeli. 
 

Rodzaj działalności Liczba 
podmiotów Udział [%] 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 351 28,89 

Budownictwo 137 11,28 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 128 10,53 

transport i gospodarka magazynowa 115 9,47 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna 111 9,14 

przetwórstwo przemysłowe 83 6,83 
pozostała działalność usługowa, gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby  i 

świadczące usługi na własne potrzeby, 
organizacje i zespoły eksterytorialne 

75 6,17 

Edukacja 44 3,62 
informacja i komunikacja 41 3,37 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa 37 3,05 
Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych do UM Przasnysz. 

 
6.2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 
 

W 2019 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 efekcie złożonych wniosków w 2019 roku udało się pozyskać środki 
pozabudżetowe w kwocie 3.320.047,37 zł, w tym środki pozyskane przez Urząd Miasta w 
wysokości 2.044.830,14 zł oraz przez pozostałe jednostki organizacyjne miasta w kwocie 
1.275.217,23 zł.   

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

Dane dotyczące realizowanych projektów, pozyskanego dofinansowania przez 
Przedszkolne Nr 1 i Przedszkole Nr 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Żłobek Miejski zawarte 
są w dalszej części Raportu.  
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Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  
 

Lp. Tytuł projektu Operator 
programu Nazwa programu 

Budżet 
projektu  

(zł) 

Kwota 
dofinansowania 

(zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. 

Budowa wielofunkcyjnej 
Otwartej Strefy 

Aktywności w postaci 
siłowni zewnętrznej wraz 

ze strefą relaksu na os. 
Błonie w Przasnyszu 

Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki 

Program rozwoju małej 
infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze 

wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2019 

42.988,50 21.494,25 

W ramach zadania powstała siłownia 
zewnętrzna, obejmująca 6 podwójnych 
urządzeń, ławki, kosze na śmieci, stojak 
na rowery, stół do gry w chińczyka i stół 
do gry w szachy. Prace obejmowały 
również urządzenie zieleni. 

Przyznano 
dofinansowanie 

 

2. 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy 

ulicy Wojskowej w 
Przasnyszu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 

2019 

439.719,48 95.250,00 

W ramach projektu zrealizowano budowę 
boiska wielofunkcyjnego do gry w 
siatkówkę, koszykówkę, mini piłkę nożną 
w parku przy ul. Wojskowej, o 
nawierzchni z trawy syntetycznej o 
wymiarach 24 x 44m. 

Przyznano 
dofinansowanie 

 

3. 

Monitoring i oświetlenie 
parkingu przy ogródkach 

działkowych Eden w 
Przasnyszu 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji 

Działkowców 
MAZOWSZE 2019 

57.288,02 27.244,01 

W ramach zadania zrealizowano budowę 
oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego 
parkingu ogrodu działkowego Eden przy 
ul. Oszkobłok. 

Przyznano 
dofinansowanie 

 

4. 
Budowa ogrodzenia 
Ogrodu Działkowego 

Majowe 1 w Przasnyszu 

W ramach zadania zrealizowano budowę 
ogrodzenia zewnętrznego  ROD o 
długości 260 m od strony nowego 
odcinka al. Jana Pawła II. 

Przyznano 
dofinansowanie 

 

5. 
Budowa ogrodzenia 
Ogrodu Działkowego 

Majowe 2 w Przasnyszu 

W ramach zadania zrealizowano budowę 
ogrodzenia ROD o długości 124 m od 
strony ul. M.C. Skłodowskiej 

Przyznano 
dofinansowanie. 

 

6. 

Rozwój lokalny szansą na 
poprawę sytuacji 

społeczno-gospodarczej 
miasta Przasnysz 

Ministerstwo 
Inwestycji i 

Rozwoju 

Program „Rozwój 
Lokalny” ze środków 

Mechanizmu 
Finansowego 

Europejskiego Obszaru 

4.000.000,00 
euro 

4.000.000,00 
euro 

Program zapewnia systematyczne 
podejście do rozwoju lokalnego i 
zmniejszania ubóstwa i może obejmować 
działania z zakresu m. in. energii, 
środowiska, MŚP, biznesu, edukacji, 

Miasto 
Przasnysz 

zakwalifikowało 
się do II etapu. 
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Gospodarczego 2014-
2021 i Norweskiego 

Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 

poprawy warunków mieszkaniowych, 
zatrudnienia, zdrowia, systemów 
zarządzania transportem, reformy 
administracji publicznej oraz wsparcia dla 
lokalnej administracji. 

7. 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 

rolnych w Przasnyszu (ul. 
Polna) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

 
149.812,77 zł 

 
74.906,38 

W ramach zadania wykonano 
nawierzchnię bitumiczną metodą 
powierzchniowego utrwalenia na odcinku 
o długości 1235 mb.  

Przyznano 
dofinansowanie 

 

8. 
Rozbudowa ulicy 

Leszczynowej i al. Jana 
Pawła II w Przasnyszu 

Mazowiecki 
Urząd  

Wojewódzki 

Funduszu Dróg 
Samorządowych 3.639.720,05 1.780.529,00 

W ramach zadania wykonano jezdnię o 
nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy, 
ścieżkę rowerową, oraz rondo na 
skrzyżowaniu z ulicą Sadową i Świerkową. 
Odcinki dróg  wyposażono też w 
kanalizację deszczową i oświetlenie 
uliczne 

Przyznano 
dofinansowanie 

 

 
Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

Lp. Tytuł projektu Operator 
projektu Nazwa programu 

Budżet 
projektu  

(zł) 

Kwota 
dofinansowania 

(zł) 
Opis projektu Decyzja  

1. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z 

terenu miasta Przasnysz w 
2019 r. 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Warszawie 

Ochrona ziemi 30.422,47 zł 12.170,00 zł  

W ramach zadania wykonana została  
rozbiórka pokryć dachowych 
zawierających azbest znajdujących się na 
terenie Miasta Przasnysz, w tym z 
budynków mieszkalnych oraz budynków 
innych niż mieszkalne, w których nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza. Po 
zdemontowaniu wyroby zawierające 
azbest zostały przetransportowane i 
przekazane do miejsca ich utylizacji.  
Ilość wyrobów, które usunięto z terenu 
Miasta Przasnysz to 65,085 Mg .  

Przyznano 
dofinansowanie. 

2. Zakup oczyszczaczy 
powietrza szansą na 

Urząd 
Marszałkowski 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony 49.253,00 zł 24.626,50 zł W ramach niniejszego zadania zakupiono 

19 oczyszczaczy powietrza do miejskich 
Przyznano 

dofinansowanie.  
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zdrowy rozwój dzieci w 
wieku  przedszkolnym 

Województwa 
Mazowieckiego 

Powietrza MAZOWSZE 
2019 

przedszkoli, do żłobka oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych. 
 

3. 
Opracowanie Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji 
na terenie Przasnysza 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony 

Powietrza MAZOWSZE 
2019 

17.220,00 zł 8.610,00 zł 
W ramach niniejszego zadania 
opracowano Program Ograniczania Niskiej 
Emisji na terenie Przasnysza.  

 Przyznano 
dofinansowanie.  

 
Ponadto Miasto Przasnysz bierze udział w projekcie: „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług”. Program Operacyjny: 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi 
administracyjne. Beneficjent: Euro Innowacje Sp. z o.o. i 10 Partnerów (stanowiących grupę docelową). Wartość projektu: 1 971 974,40 zł. Okres 
realizacji:  1.01.2019 - 31.03.2020. Cel projektu: Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST 
z  woj. mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez  wdrożenie 
nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 
zadań od 1.01.2019 do 31.03.2020. 
 
Wnioski złożone przez jednostki organizacyjne miasta: 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 

Lp. Nazwa 
Programu 

Instytucja 
koordynująca 

Program 
Tytuł projektu 

Całkowity 
koszt 

realizacji 
zadania (zł) 

Kwota 
dofinansowa

nia (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. Partnerstwo 
dla książki 

Instytut 
Książki 

ze środków 
Ministra 
Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

Bibliosfera dla 
trapera 37.350,00 24.850,00 

Głównym celem zadania „Bibliosfera dla trapera” było wzmocnienie 
kulturotwórczej roli biblioteki, a szczególnie rozszerzenie zakresu usług o 
działania popularyzujące czytelnictwo w niekonwencjonalny sposób. 
Koncepcja projektu opierała się na motywie podróży, która zawsze 
zaczyna się od Biblioteki. Zadanie zawierało 16 działań animujących 
kulturę i aktywizujących mieszkańców. Podzielono je na 3 bloki 
tematyczne, których określenia zostały zaczerpnięte z tytułu powieści pt. 
„Wielka, większa i największa” J. Broszkiewicza. Dzięki realizacji zadania 
poszerzono zakres usług bibliotecznych o niekonwencjonalne sposoby 

Przyznano 
dofinansowanie  
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popularyzacji czytelnictwa (biblioteka jest wszędzie!). Zadanie było 
kompleksowe i różnorodne w formie. Ideą projektu było także kreowanie 
wspólnoty międzypokoleniowej, jak i lokalnej na poziomie mieszkańców i 
instytucji.  Projekt wspierało 8 partnerów. 

2. Partnerstwo 
dla książki 

Instytut 
Książki ze 
środków 
Ministra 
Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

N.O.W.A 
Biblioteka – 

nasza 
biblioteka 

31.150,00 20.650,00 

Głównym celem zadania „N.O.W.A Biblioteka – nasza biblioteka” było 
wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki. Koncepcja opierała się na 
wykorzystaniu zasobów i możliwości nowej siedziby. Zadanie zawierało 
25 działań animujących kulturę i aktywizujących mieszkańców. 
Podzielono je na 4 bloki tematyczne, których określenia były związane z 
misją biblioteki w jej nowym rozdziale - historii (Nowoczesność, 
Otwartość, Wiedza, Aktywność). Zadanie było kompleksowe i różnorodne 
w formie. Ideą projektu było także kreowanie wspólnoty 
międzypokoleniowej, jak i lokalnej na poziomie mieszkańców i instytucji. 
Projekt wspierało 9 partnerów.  

Przyznano 
dofinansowanie 

3.  

Program 
Wieloletni 

„Narodowy 
Program 
Rozwoju 

Czytelnictwa”  

Biblioteka 
Narodowa 

Zakup nowości 
wydawniczych 

do bibliotek 
publicznych 

41.660,00 16.660,00 Dokonano zakupu nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

Przyznano 
dofinansowanie  

 
 
Szkoła Podstawowa nr 1  
 

Lp Tytuł projektu Operator 
projektu Nazwa programu 

Całkowity 
koszt realizacji 

zadania (zł) 

Otrzymana kwota 
dofinansowania (zł) Opis projektu Decyzja  

1. 
Utworzenie nowej 
pracowni językowej w 
Szkole Podstawowej nr 1 

Urząd 
Marszałkowski  

Mazowiecki 
Program 

Dofinansowania 
Pracowni 

Informatycznych i 
Językowych 

37.663,00 25.900,00 Wyposażenie  pracowni językowej. Przyznano 
dofinansowanie 

2. 
Wniosek o zwiększenie 
części oświatowej 
subwencji ogólnej z 0,4% 

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

 28.367,90 28.368,00 
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów 

Przyznano 
dofinansowanie 
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rezerwy w roku 2019 z 
tytułu dofinansowania 
wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy 
programowej z 
przedmiotów 
przyrodniczych w szkołach 
podstawowych 

przyrodniczych w szkołach 
podstawowych. 

3. Wymiana oświetlenia na 
LED 

Fundacja PGE 
„Pomagamy” 
wolontariat 
pracowniczy 

 5.000,00 5.000,00 
Poprawa efektywności energetycznej 
oświetlenia w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Przasnyszu 

Przyznano 
dofinansowanie 

4. 

 Erasmus+ Smitten Kitchen; 
A Thyme to Eat 
(Oczarowani Kuchnią; Czas 
Na Jedzenie)  
(projekt realizowany w 
latach 2018/20)  

Fundacja 
Rozwoju 
Systemu 
Edukacji 
Koordynator: 
The Academy 
of Shoton Hall  

Erasmus + 
Edukacja Szkolna, 
Współpraca Szkół. 

 
134. 363,54 

Zrealizowano w 
2019 r. 

45.906,54 

107.490,84 
Zrealizowano w 2019 r 

36.725,23. 

Projekt ma na celu: 
 podnoszenie kompetencji 

językowych uczestników projektu, 
 promowanie idei uczenia się przez 

całe życie,  
 zwiększenie możliwości współpracy 

i mobilności między krajami 
europejskimi, przede wszystkim w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego i 
młodzieży. 

Przyznano 
dofinansowanie (w 
trakcie realizacji) 

 
Szkoła Podstawowa nr 2  
 

Lp Tytuł projektu Operator 
projektu Nazwa programu 

Całkowity 
koszt realizacji 

zadania (zł) 

Otrzymana kwota 
dofinansowania (zł) Opis projektu Decyzja  

1. „Szkoła dialogu” Forum Dialogu 
Śladami 

Przasnyskich 
Żydów 

0,00 0,00 Poznawanie własnej historii miasta 

Został zrealizowany. 
Szkoła otrzymała I 

miejsce w 
ogólnopolskim 

konkursie 
realizowanym w 38 

szkołach. 
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Szkoła Podstawowa nr 3 
 

Lp Tytuł projektu Operator 
projektu Nazwa programu 

Całkowity 
koszt realizacji 

zadania (zł) 

Otrzymana kwota 
dofinansowania (zł) Opis projektu Decyzja  

1. 

Rozwijanie szkolnej 
infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów 
i nauczycieli w 
zakresie technologii 
informatyczno-
komunikacyjnych na 
lata 2017-2019 -
„Aktywna tablica” 

Rządowy program 
koordynowany 

przez MEN 
„Aktywna tablica” 17.500,00 14.000,00 

Wyposażenie 2 sal lekcyjnych w 2 
interaktywne monitory dotykowe o 
przekątnej ekranu 65” wykorzystywane 
jako pomoc dydaktyczna  w  prowadzeniu 
zajęć lekcyjnych.  
 

Przyznano 
dofinansowanie 
 

 
Ponadto w 3 miejskich szkołach podstawowych w 2019 rozpoczęto realizację projektu o nazwie: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów 
Szkół Podstawowych w Przasnyszu”, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół. 
Projekt będzie kontynuowany do 2021 roku, a wartość pozyskanych środków finansowych na realizację projektu to kwota 1 559 250,00 zł. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

Lp Tytuł projektu Operator projektu Nazwa 
programu 

Całkowity 
koszt 

realizacji 
zadania (zł) 

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowani
a (zł) 

Opis projektu Decyzja  

1 

Zmiana systemu 
organizacyjnego 
MOPS w 
Przasnyszu 
poprzez 
oddzielenie pracy 
administracyjnej 
od pracy socjalnej 
oraz usług 
socjalnych 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 
 405.475,00 405.475,00 

Wniosek złożony 29 listopada 2018 roku, projekt 
realizowany od 1.10. 2019 do 28.02.2021 r. 
Realizacja projektu polega na oddzieleniu pracy socjalnej 
od postępowań administracyjnych. Wiąże się z nową 
strukturą organizacyjną, w ramach której pracownicy 
socjalni zostaną podzieleni na trzy zespoły, z których tylko 
jeden będzie realizował postępowania administracyjne – 
przyznawanie świadczeń. Pracownicy w pozostałych 
zespołach będą świadczyć tylko pracę socjalną, tj. 
pracować z rodzinami z różnymi dysfunkcjami w ich 

Przyznano 
dofinansowanie. 

Kwota 
dofinansowania: 

402.025 zł 
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domach. W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano 
szkolenia kompetencyjne, wizyty studyjne oraz zakupiono 
sprzęt komputerowy i wyposażenia do pomieszczeń 
zajmowanych przez pracowników socjalnych. 

2 Asystent Rodziny 
Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

 66 300,00 31 625,00 

Celem Programu „Asystent Rodziny” było wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i 
powiatowego w rozwoju  systemu wspierania  rodziny, w 
tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny. 
Założenie programu to również stymulowanie 
podejmowania przez samorządy terytorialne 
odpowiednich szczebli działań, które będą służyły 
wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – 
wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci 
zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak 
najszybszego powrotu dzieci umieszczonych wcześniej w 
pieczy zastępczej.  
W 2019 roku asystenturą objętych był 28 rodzin, w tym 
łącznie 89 dzieci. Zadanie realizowane było przez dwie 
asystentki rodziny. 

Przyznano 
dofinansowanie. 

Kwota 
dofinansowania: 

31.625 00 zł 

3 Usługi opiekuńcze  
Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

„Opieka 75+” 40 032,00 20 016,00 

Strategicznym celem programu była poprawa dostępności 
do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program 
jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 
- zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy 
adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku 
i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
- poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej, 
- umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, 
- wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań 
własnych o charakterze obowiązkowym. 
W ramach programu z usług opiekuńczych korzystało 6 
osób. 
 

Przyznano 
dofinansowanie. 

Kwota 
dofinansowania: 

10.269,00 zł 
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4 Usługi opiekuńcze 
Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 

”Usługi 
opiekuńcze 

dla osób 
niepełnospra

wnych- 
edycja 2019” 

85 806,00 42 903,00 

Celem Programu było wsparcie społeczne w formie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 
roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza 
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 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 Ubezpieczeń 
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 dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Programem objętych zostało 10 osób, którym świadczone 
były usługi opiekuńcze. 

Przyznano 
dofinansowanie. 

Kwota 
dofinansowania: 

42.903,00 zł 

5 

Program 
„Asystent osobisty 
osoby 
niepełnosprawne” 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

„Asystent 
osobisty 

osoby 
niepełnospra

wnej” 

89 283,00 89 283,00 

Celem Programu realizowanego w latach 2019 -2020 jest 
wprowadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość 
skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu 
codziennych czynności, czy podejmowaniu aktywności 
społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im 
uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych 
czy sportowych. 
W roku 2019 MOPS zatrudnił dwóch asystentów 
osobistych osoby niepełnosprawnej. Program 
kontynuowany będzie w roku bieżącym. 

Przyznano 
dofinansowanie. 

Kwota 
dofinansowania: 

89.283 zł 

6 Program „Posiłek 
w szkole i w 

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

„Posiłek w 
szkole i w 285 400,00 222 900,00 Program „Posiłek w szkole i w domu” obejmujący swoim  

zakresem działania lata od 2019 do 2023 roku zapewnia 
Przyznano 

dofinansowanie. 
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domu” na lata 
2019-2023  

Polityki Społecznej domu” 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. 
W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 394 dzieci 
uczęszczających do szkół i przedszkoli oraz 35 osób 
dorosłych. 

Kwota 
dofinansowania: 

222.900,00 zł 

 
Muzeum Historyczne  
 

Lp. Nazwa Programu 
Instytucja 

koordynują
ca Program 

Tytuł projektu 
Całkowity koszt 

realizacji 
zadania (zł) 

Kwota 
dofinansowani

a (zł) 
Opis projektu Decyzja 

1. Kultura - Interwencje 
2019 

Narodowe 
Centrum 
Kultury 

Nie bój się 
matematyki 50.016,42 35.000,00 

Projekt „Nie bój się matematyki” realizowany był w związku z 
przypadającą w 2019 roku 100. rocznicą powstania Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego i ustanowieniem roku 2019 Rokiem 
Matematyki. Zadanie miało na celu zapoznanie uczestników z 
dorobkiem Kazimierza Żorawskiego – polskiego matematyka - 
pochodzącego z pobliskich Szczuk. W ramach realizacji projektu 
zorganizowano piknik matematyczny i wielkoformatową grę 
przestrzenną pn.: Dworskie sprawunki, której akcja rozgrywała się w 
dworze Żorawskich w Szczukach. Ponadto odbyła się wycieczka 
rowerowa Śladami Kazimierza Żorawskiego. 

Przyznano 
dofinansowanie 

2. Dotacje 
Pozakonkursowe 

Fundacja 
PZU Wydanie 

Komiksu 
„Mateczki” 

 

67.950,00 

41.200,00 Zadanie polegało na przygotowaniu i wydaniu komiksu 
historycznego pn. "Mateczki”. Publikacja dotyczy historii 
przasnyskich Mniszek Klarysek Kapucynek, a zwłaszcza ich pobytu w 
obozie KL Soldau oraz ukazuje losy błogosławionej Marii Teresy 
Kowalskiej. Komiks wydano w związku z 80. rocznicą wybuchu II 
wojny światowej, 20. rocznicą beatyfikacji Marii Teresy Kowalskiej i 

Przyznano 
dofinansowanie 

3. Dotacje 
pozakonkursowe 

Fundacja 
Lotto 8.080,00 
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100. rocznicą powstania polskiego komiksu. Druk i promocję 
komiksu zakończono w lutym 2020 r. 

4. 

Departament 
Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Mazowieckiego 

Lokalna 
Grupa 

Działania 
Północne 
Mazowsze 

Reaktywacja i 
promocja 
lokalnego 

dziedzictwa 
kulturowego 

poprzez 
wydanie 

”Materiałów do 
etnografii ludu z 

okolic 
Przasnysza” 

50.000,00 31.815,00 

Zadanie przewiduje przygotowanie i wydanie reedycji wspomnianej 
publikacji, skonfrontowanej i uzupełnionej o obecny stan wiedzy 
etnograficznej, dotyczącej ziemi przasnyskiej. Pomimo upływu 
dziesięcioleci publikacja ta pozostaje jedynym całościowym ujęciem 
etnografii naszego regionu. Zebrane przez Stanisława 
Chełchowskiego „Materiały do etnografii...” zostaną uzupełnione 
ilustracjami wykonanymi przez doświadczoną i uznaną ilustratorkę 
oraz tekstem naukowca, etnografa zajmującego się północnym 
Mazowszem. Znajdujące się w pracy pieśni, dzięki zamieszczonemu 
zapisowi nutowemu, zostaną po raz pierwszy nagrane, przez 
lokalnych muzyków (m. in. Przasnyską Kapelę Podwórkową, 
Stowarzyszenie Ziemi Czernickiej itp.) i dołączone do publikacji jako 
integralna całość. 

Przyznano 
dofinansowanie 

Projekt 
realizowany 

będzie w roku 
2020. 

5. 

Departament 
Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Mazowieckiego  

Lokalna 
Grupa 

Działania 
Północne 
Mazowsze 

Promocja 
historii regionu 

poprzez 
wydanie gry o 

świętym 
Stanisławie 

Kostce, 

55.000,00 34.996,00 

Celem zadania jest przygotowanie i produkcja planszowej gry 
karcianej, której fabuła przedstawiać będzie postać i koleje losu św. 
Stanisława Kostki. Gra połączy zdobywanie wiedzy o św. Stanisławie 
Kostce z pozytywnym wpływem, jaki wywierają gry planszowe na 
rozwój dzieci i młodzieży (rozwijanie wyobraźni, naukę 
przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia 
odpowiedzialności za nie, rozwój umiejętności społecznych i 
interpersonalnych). Zadanie związane jest z 470. rocznicą narodzin 
świętego. 

Przyznano 
dofinansowanie

Projekt 
realizowany 

będzie w roku 
2020 

6. Koalicje dla 
Niepodległej 

Biuro 
Programu 
Niepodległ

a 

Z wizytą u Pana 
Stanisława 20.467,81 17.860,00 

Realizacja projektu Z wizytą u Pana Stanisława polegała na 
zorganizowaniu larpa na podstawie Powieści i opowiadań ludowych 
z okolic Przasnysza zebranych przez Stanisława Chełchowskiego. 
Uczestnikami była młodzież licealna, która wcieliła się w rolę 
bohaterów opowiadań, tworząc nowe oryginalne historie. Akcja 
rozgrywała się w pobliskim dworku w Chojnowie.  
Rozgrywkę poprzedziło szkolenie dla pracowników muzeum i 
zaprzyjaźnionych instytucji/organizacji pn. „Jak pisać i realizować 
larpy”. 

 
 
 

Przyznano 
dofinansowanie 
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Miejski Dom Kultury 
 

Lp Tytuł projektu Operator 
projektu Nazwa programu 

Całkowity 
koszt 

realizacji 
zadania (zł) 

Wnioskowan
a kwota 

dofinansowa
nia (zł) 

Opis projektu Decyzja 

1 

Utworzenie zespołu 
tańców historycznych 
szlacheckich i 
przeprowadzenie 
warsztatów 

LGD w Zielonej 

Wsparcie na 
wdrażanie operacji 
w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność 

69.686,09 41.535,00 

Projekt polegał na utworzeniu zespołu tanecznego i 
przeprowadzeniu warsztatów tańców historycznych 
nawiązujących do tradycji szlacheckich XVI wieku na 
Mazowszu. 

Przyznano dofinansowanie.  
Podpisana umowa w grudniu 2018 
r. Projekt zakończony  i rozliczony. 
Powstały Zespół Tańców 
Historycznych występuje nadal na 
różnych imprezach kulturalnych 

2 

“Mistrz światła 
Stanisław Ostoja -
Kotkowski w 25 
Rocznicę Śmierci” 

“Zachęta” 
Narodowa 
Galeria Sztuki  
w Warszawie 

Środki w dyspozycji 
Ministra kultury i 
ochrony 
dziedzictwa 
narodowego „Sztuki 
wizualne 2019” 

55.500,00 39.000,00 

Zadanie poświęcone światowej sławy artyście, który 
jest patronem MDK w Przasnyszu. Obejmował 
działania: 
1. Konkurs wiedzy o patronie MDK. 
2. Wręczenie medali Stanisława Ostoja-
Kotkowskiego. 3. Warsztaty scenografii-efekty 
zostały wykorzystane do perfomes, podczas VI 
Festiwalu Fabryki Światła Przasnysz 2019.     4. 
Warsztaty świetlne. 5. Warsztaty laserowe. 6. 
Performens nawiązujący do teatru 
eksperymentalnego prowadzonego przez 
Kotkowskiego. 7. Wystawa retrospekcyjna prac 
Stanisława Ostoja Kotkowskiego. 8. Koncert 
laserowy. 

Przyznano dofinansowanie. 
Podpisana umowa w czerwcu 2019 
r. Projekt zakończony i rozliczony. 

3 

Stanisław Ostoja 
Kotkowski- wirtuoz gry 
światłem i dźwiękiem- 
widowisko laserowe 

Powiat 
Przasnyski 

Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa 
Narodowego 

3.800,00 2.000,00 

Kulminacyjnym punktem realizacji projektu był   
pokaz gry światłem i dźwiękiem wkomponowany w 
widowisko sceniczne pt: Fascynująca opowieść. 
Efekty laserowe  stanowiły dodatkowe i nowatorskie 
rozwiązanie scenograficzne tego spektaklu, 
przyczyniając się do wzmocnienia wrażeń 
artystycznych u odbiorcy 
 

Przyznano dofinansowanie.  
Podpisana umowa w kwietniu 
2019 r. Projekt rozliczony i 
zakończony. 

4 
Zakup jednolitych 

strojów dla Miejskiego 
Chóru Męskiego 

Fundacja 
„Pelikan”  12.000,00 2.000,00 Projekt polegał na zakupie jednolitych strojów dla 

występujących artystów.  
Przyznano dofinansowanie. 
Projekt zakończony i rozliczony 
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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 uwarunkowań 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 wpływać 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 2019 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 działań. 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 uwarunkowań 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, 
 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta 

Przasnysz na lata 2015-2019, 
 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 2019 rok, 
 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, 
 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 2019, 

 Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 
na lata 2015-2019. 

 
Narzędzia te w 2019 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. 
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6.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Zasady współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi określa 
ustawa o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, która nakłada na samorząd 
coroczny obowiązek uchwalania programu współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych.  

Przasnyskie organizacje pozarządowe biorą aktywny udział w tworzeniu programu 
składając propozycje realizacji zadań publicznych oraz konsultując ostateczną treść programu 
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. Uchwałą 
Nr LV/444/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 listopada 2018 r. został przyjęty 
„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 2019”.   

Po uchwaleniu programu na 2019 rok pozyskano informację, iż Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Przasnyszu zabezpieczył środki z innego źródła na dofinansowanie 
realizacji zadań na rzec pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - usługi opiekuńcze, na rzecz 
mieszkańców Miasta Przasnysza.    

W związku z powyższym w dniu 24 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała nr 
V/27/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie „Programu współpracy Miasta 
Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2019”, w której zmieniła się tylko kwota środków planowanych na realizację 
programu (z 575.000,00 zł na 275.000,00 zł), a pozostałe zapisy pozostały bez zmian. 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary, formy i zasady 
współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za jego opracowanie i realizację. Współpraca 
Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku 
miała charakter finansowy i pozafinansowy. Do współpracy o charakterze finansowym 
należało zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących 
form: powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji lub ich wspieranie. W 2019 roku, w ramach realizacji Programu 
współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, Burmistrz Przasnysza ogłosił 4 otwarte konkursy ofert, na realizację zadań 
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  
 
Na realizację zadań publicznych w 2019 r. Miasto Przasnysz przyznało dotacje celowe niżej 
wymienionym organizacjom: 
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Lp. Nazwa i adres 
organizacji 

Sfera zadań 
publicznych w ramach 

których ogłoszono 
konkurs 

Nazwa zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

(zł) 

Wysokość 
środków 
wydatko
wanych 

(zł) 

Wysokość 
środków 

niewydatkow
anych – 

zwróconych 
na konto 

urzędu (zł) 

1. 

Federacja Ruch 
Organizacji na 

rzecz Społecznej 
Aktywności 

ROSA, ul. 3 Maja 
16, 

06-300 Przasnysz 

Działalność 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 

Prowadzenie 
Centrum 
Animacji i 

Wsparcia dla 
Społeczności 
Lokalnej w 

Przasnyszu w 
2019 roku 

 
50 000,00 zł 

 
 

49 999,92 
zł 

 
0,08 zł 

2. 

Miejski Klub 
Sportowy 

ul. Makowska 23 
06-300 Przasnysz 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu 

Piłka nożna z 
MKS 40 960,00 zł 

 
40 960,00 

zł 

 
0,00 zł 

3. 

Auto Moto Klub 
„Rzemieślnik” w 

Przasnyszu 
ul. Makowska 23 
06-300 Przasnysz 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu 

„Rajdowe 
kryterium Orlika 

2019” 

 
20 980,00  zł 

 
 

20 877,59 
zł 

 
102,41 zł 

4. 

Oddział 
Rejonowy 
Polskiego 
Związku 

Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów 

w Przasnyszu 
ul. Św. 

Wojciecha 3 
06-300 Przasnysz 

Działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 

Aktywny emeryt 
2019 roku 10 000,00 zł 

 
10 000,00 

zł 
0,00 zł 

5. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 

Przasnyskiej 
ul. B. Joselewicza 

10 
06-300 Przasnysz 

Z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 

narodowego 

Wydanie 
„Rocznika 

Przasnyskiego”, 
tom VI 

 
2 100,00 zł 

 
 

2 100,00 
zł 

 
0,00 zł 

               
 
W 2019 roku zrealizowano także jedno zadanie publiczne, zlecone organizacji 

pozarządowej  i innym podmiotom w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”), zgodnie 
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
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Lp. Nazwa 
i adres organizacji 

Sfera zadań 
publicznych w 

ramach którego 
ogłoszono konkurs 

Nazwa zadania 
publicznego 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

(zł) 

Wysokość 
środków 
wydatko
wanych 

(zł) 

Wysokość 
środków 

niewydatko
wanych – 

zwróconych 
na konto 

urzędu (zł) 

1. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 

Przasnyskiej 
ul. B. Joselewicza 

10 
06-300 Przasnysz 

Z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 

narodowego 

XIII Mazowiecki 
konkurs literacki 

– Antologia 

 
 

5 000,00 zł 

 
 
5 000,00 
zł 

 
 

0,00 zł 

 
Łączna kwota dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosła w 2019 r. - 124 040,00 zł, 
natomiast w ramach tzw. małych grantów – 5 000,00 zł.  Weryfikacja sprawozdań z realizacji 
zadań publicznych, które każda organizacja ma obowiązek złożyć w terminie 30 dni od 
zakończenia zadania, pozwala na stwierdzenie, że zadania realizowane przez organizacje 
pozarządowe w 2019 r. przebiegały bez zarzutu. Nie brakowało chętnych do udziału w 
poszczególnych projektach, a zaangażowanie wolontariuszy oraz zasobów rzeczowych 
poszczególnych organizacji pozarządowych stanowiło dodatkową wartość dodaną 
poszczególnych zadań. W dwóch przypadkach konieczny był zwrot niewykorzystanej części 
kwoty dotacji. Łączna kwota zwróconych dotacji to 102,49 zł. 

Wiele działań podejmowanych w Przasnyszu w 2019 roku na rzecz mieszkańców 
zlecana była przez miasto do realizacji organizacjom pozarządowym. Współpraca 
międzysektorowa rozwija się od wielu lat modelowo, a jej kierunki i szczegółowy zakres 
współpracy zostaje każdego roku określony w Programie rocznym uchwalanym przez Radę 
Miejską.  
 
6.5. Realizacja budżetu obywatelskiego 
 

Budżet obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu Miasta 
Przasnysz, o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy Przasnysza 
wskutek głosowania. 

W roku 2018 Rada Miejska w Przasnyszu nie podjęła uchwały w sprawie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta Przasnysz w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 
2019. W roku następnym Rada Miejska w Przasnyszu w dniu 30 lipca 2019 r. podjęła 
Uchwałę Nr XIII/97/2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 
Przasnysz w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020. Pula środków na zwycięskie 
projekty, które zostaną zrealizowane w 2020 roku wynosiła 300 000 zł. Wysokość limitu 
kwotowego jednego projektu wynosiła 50 000,00 zł. W procesie budżetu obywatelskiego 
mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec Przasnysza, bez względu na wiek. Kolejna edycja 
wyłoniła nowe zadania inwestycyjne do realizacji w procesie partycypacji społecznej. 
W 2019 roku mieszkańcy Przasnysza złożyli 13 projektów, z czego 2 projekty zostały 
odrzucone na etapie oceny formalnej, natomiast 11 zostało poddanych pod głosowanie. 
Każdy mieszkaniec spośród zgłoszonych projektów wskazywał za pomocą karty do 
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głosowania dowolną liczbę projektów, które powinny zostać sfinansowane ze środków 
Miasta Przasnysz w 2020 roku, przy czym łączna wartość wskazanych projektów nie mogła 
przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.  Każdy mógł głosować tylko jeden raz, za pomocą kart 
papierowych dostępnych w urzędzie bądź elektronicznie. Zgłaszanie pomysłów oraz 
głosowanie odbywało się papierowo oraz na dedykowanej platformie internetowej. 
Projekty, które zwyciężyły w głosowaniu IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Przasnysz i 
w 2020 roku zostaną zrealizowane to projekty:  

1. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu. 
2. Wymiana nawierzchni na już istniejącym placu zabaw i rekreacji przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu. 
3. Na Wembley-u trampoliny mamy, więc całymi rodzinami o zdrowie dbamy. 
4. Plastusiowy plac zabaw. 
5. Chodź pobawisz się z nami. Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu. 
6. Akcja segregacja. 

Projekty, które nie zostały wybrane do realizacji: 
1. Doposażenie placu zabaw na terenie Osiedla przy ul. Zawodzie 4H. 
2. Zakup i instalacja ławek betonowych z oparciami oraz koszy betonowych na śmieci. 
3. Mała infrastruktura, duża integracja. 
4. Zakup i instalacja stołów piknikowych wraz z ławkami/siedziskami. 
5. Konserwacja figury św. Rocha wraz z przebudową postumentu. 

 
Wartość projektów przeznaczonych do realizacji: 289 889,11 zł. 

 
Dane dotyczące budżetu obywatelskiego:   
 
Liczba osób głosujących - 1571 
Liczba oddanych głosów – 4 601 

o Ważne – 1434 (91%) 
o Nieważne – 137 (9%) 

Podział kart do głosowania według sposobu oddania głosu: 
 Papierowe - 720 
 Internet  - 714 (komputery – 212, urządzenia mobilne – 502) 

Podział kart do głosowania według płci: 
 Kobiety – 844 
 Mężczyźni – 590 

Wiek głosujących (lata): 
 do 25   - 37,2% 
 26-35   - 18,9% 
 36-49   - 21,4% 
 50-59   -  8,9% 
 60+     - 13,6% 

Przyczyny nieważnych głosów: 
 Brak podpisanego oświadczenia o zamieszkaniu na terenie miasta Przasnysz i/lub 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 Brak danych głosującego, 
 Przekroczona kwota 300 tysięcy złotych, 
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 Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych, 
 Dwukrotnie oddany głos, 
 Osoby podające adres zamieszkania poza Przasnyszem.  

 
6.6. Promocja 

W 2019 roku Burmistrz Przasnysza w ramach swoich kompetencji udzielił 
honorowego patronatu poniższym imprezom organizowanym przez podmioty:  

1. Komitet Społeczny Więcej Wiem – Życie, to jest najcenniejszy dar, 
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny – Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2019, 
3. Auto Moto Klub Rzemieślnik – Rajdowe Kryterium Orlika 2019, 
4. ŻTC BIKE RACE 2019 – Zawody wyścigów kolarskich, 
5. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Champion – Gala Sportów Walki 

„SPARTA”, 
6. Zarząd Koła Nr 66 w Przasnyszu – Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar 

Burmistrza Miasta, 
7. ORPZERiI – Dzień Babci i Dziadka,  
8. Komitet Organizacyjny Marsz dla Życia i Rodziny – Marsz dla życia i rodziny w 

Przasnyszu,  
9. Stowarzyszenie Jednorożec robi co może – Pogoń za Jednorożcem, 
10. Zarząd Koła PZW Nr 70 w Przasnyszu - Zawody wędkarskie dla dzieci z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka, 
11. Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz – Bieg o puchar Burmistrza Miasta Przasnysz, 
12. Stowarzyszenie Paka Dla Futrzaka – Koncert charytatywny, 
 
W ramach środków zabezpieczonych w budżecie, w 2019 roku podmiotom 

wnioskującym o wsparcie finansowe udzielono następującego dofinansowania na 
przedsięwzięcia: 
 

1. Komitet Organizacyjny Orszaku Trzech Króli – Orszak Trzech Króli – 2 000,00 zł, 
2. ORPZERiI – Dzień Babci i Dziadka – 500,00 zł, 
3. Komitet Społeczny „Pomagam” – Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla Łukasza 

Rumińskiego – 1 000,00 zł, 
4. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy – Gala Sportów Walki Sparta – 

1 000,00 zł, 
5. Akademia Prochu i Ognia - I Charytatywne Zawody Strzeleckie – 500,00 zł, 
6. Komitet Organizacyjny Marsz dla Życia i Rodziny – Marsz dla życia i rodziny w 

Przasnyszu – 1 800,00 zł, 
7. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół 

podstawowych i gimnazjów – 500,00 zł, 
8. Zarząd Koła Nr 66 w Przasnyszu – Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar 

Burmistrza Miasta – 1 500,00 zł, 
9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Powiatowy Festiwal Piosenki o 

Zdrowiu 2019 - 300,00 zł, 
10. Starostwo Powiatowe - Gala „ XXX Lat  Wolności” – 1 500,00 zł, 
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11. Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Przasnyszu – zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego na potrzeby działalności OR PCK w Przasnyszu – 600 zł, 

12. Zarząd Koła PZW Nr 70 w Przasnyszu - Zawody wędkarskie dla dzieci z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka – 200,00 zł, 

13. Turniej Piłki Nożnej dla dzieci „Mini Mundial” – 1 230,00 zł, 
14. ORPZERiI - Noc Świętojańska – 1 000,00 zł, 
15. ŻTC BIKE RACE 2019 – Zawody wyścigów kolarskich – 2 500,00 zł, 
16. Starostwo Powiatowe - Otwarcie szlaku rowerowego – 800,00 zł, 
17. AMK Rzemieślnik – Rajd Safari – 400,00 zł, 
18. Hufiec Przasnysz - sfinansowanie wynajmu autokaru do Gór Dębowych na V 

Pieszy Rajd – 600,00 zł, 
19. AMK Rzemieślnik -  Rajdowe Kryterium Orlika – 2 600,00 zł, 
20. Powiatowy Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przasnyszu – nagrody 

dla nauczycieli emerytów – 1 500,00 zł, 
21. Szkoła Podstawowa nr 2 – Dofinansowanie zakupu trzech tablic 

upamiętniających obecność Żydów w Przasnyszu w związku z prowadzonym w 
szkole projektem „Szkoła Dialogu” – 1 500,00 zł, 

22. Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz – Bieg o puchar Burmistrza Miasta Przasnysz – 
2 000,00 zł, 

23. Polski Czerwony Krzyż – Dni Honorowego Krwiodawstwa – upominki dla 
krwiodawców – 500,00 zł, 

24. Ludowy Klub Sportowy GROM – 1 500,00 zł ( umowa promocyjna), 
25. Miejski Klub Sportowy - 112 000,00 zł (umowa promocyjna), 
26. Stypendia sportowe dla sportowców zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz.  

(w roku 2019 przyznano na wniosek złożony do Burmistrza Miasta Przasnysz 4 
stypendia, 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 wyróżnień, biorąc pod uwagę znaczenie danego 
sportu dla Gminy Miasta Przasnysz oraz osiągnięty wynik sportowy).  

 
W 2019 roku Burmistrz Przasnysza na podstawie złożonych wniosków udzielił zgody 

na wykorzystanie herbu miasta do celów promocyjnych: 
 

1.  Zgoda na użycie herbu na logo Miejskiego Chóru Męskiego w Przasnyszu,  
2. Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz – zgoda na użycie herbu do działalność klubu w 
celach promocji Miasta,  
3. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu – zgoda na użycie herbu Miasta Przasnysz na 
Medalu Honorowym.    

 
W ramach zadań wykonywanych przez Referat Promocji Miasta pracownicy 

przygotowali uroczystości/wydarzenia, których organizatorem był Burmistrz lub które były 
współorganizowane przez Burmistrza:  

1. Spotkanie wigilijne z mieszkańcami Przasnysza, 
2. Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
3. VIII Profilaktyczna Gra Miejska w Przasnyszu, 
4. Złote Gody, 
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5. Targi Zdrowia i Urody, 
6. Obchody Święta Patrona Miasta Przasnysz, 
7. Festiwal Fabryka Światła, 
8. Holi Festival Święto Kolorów,  
9. Festiwal Baniek Mydlanych, 
10. Święto Wojska Polskiego, 
11. Piknik rodzinny w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, 
12. 100 - lecie Policji, 
13. Wembley na sportowo, 
14. Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej, 
15. Jarmark Staropolski , 
16. Gala XXX lecia Wolności,  
17. Pożegnanie lata w Parku Miejskim, 
18. Majówka w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki,   
19. Bieg pod hasłem "W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym - Przasnyski Bieg Pamięci",  
20. Auto Moto Klub Rzemieślnik - IX Rowerowy Dzień Dziecka 
21. Przasnysz Food Truck Festival, 
22. Noc Świętojańska, 
23. Dzień Seniora,  
24. Rajdowe Kryterium Orlika 2019, 
25. Otwarcie Sezonu Motocyklowego, 
26. Życie, to najcenniejszy dar, 
27. VII Gala Sportów Walki Sparta, 
28. Orszak Trzech Króli, 
29. ŻTC - Zawody wyścigów kolarskich, 
30. Dzień Babci i Dziadka, 
31. Sylwester Miejski, 
32. Otwarcie Klubu Seniora, 
33. Przasnyski Talent Show, 
34.  Show Taneczne. 

 
W roku 2019 na stronie przasnysz.um.gov.pl ukazały się 372 artykuły. Według 

statystyk dostępnych dla administratorów portalu, strona Urzędu Miasta Przasnysz została 
odwiedzona w 2019 roku 51.080 razy. W roku 2019 było średnio 140 odsłon dziennie strony 
Urzędu Miasta Przasnysz.  

W 2019 roku Miasto Przasnysz posiadało także oficjalny profil w mediach 
społecznościowych na portalu Facebook. Jak wynika z danych statystycznych portalu 
Facebook, najwyższa liczba wyświetleń profilu Miasta Przasnysz miała miejsce w czerwcu i 
była spowodowana zainteresowaniem wydarzeniem jakim były Dni Przasnysza i Ziemi 
Przasnyskiej. Całkowita liczba wyświetleń profilu Miasta Przasnysz na portalu Facebook w 
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosła 44.201. 

Na profilu Miasta Przasnysz na portalu Facebook opublikowano 600 wpisów. Z 
szacunkowych danych statystycznych udostępnianych przez ten portal wynika, że jeden post 
miał średni zasięg wynoszący 4.182 co oznacza, że każdy z wpisów docierał średnio do 4.182 
osób. W sumie posty umieszczone na profilu Miasta Przasnysz skomentowano 2.246 razy, 
daje to średnią około 4 komentarzy na post.  
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7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
Gospodarka mieszkaniowa 
 

Mieszkaniowy zasób Miasta Przasnysz tworzą nieruchomości stanowiące własność 
Miasta Przasnysz, pozostające we współwłasności oraz nieruchomości powierzone w 
zarząd. W skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz 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 dzień 31 grudnia 2019 r. mieszkaniowy zasób Miasta Przasnysz tworzy 348 
lokali o łącznej powierzchni 13.623,04 m2. Ze względu na stan techniczny budynków, 4 lokale 
zostały wyłączone z eksploatacji.  
Liczba oczekujących na mieszkanie komunalne na dzień 31.12.2019 wynosiła 207 osób. 
 
Zieleń w mieście 
W 2019 roku na skutek złożonych wniosków wydano decyzje na wycinkę 46 szt. drzew 
i 27 m2 krzewów, nasadzono natomiast 79 szt. drzew (między innymi 51 drzew gatunku klon 
w pasie drogowym ulicy Agrestowej, Al. Wojska Polskiego i Wojskowej, 25 drzew na terenie 
parków przy: ul. Wojskowej i ul. 3 Maja). 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi  
W 2019 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował odbiór i 
zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz segregowanych z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych (firmy, instytucje, placówki oświatowe). Mieszkańcy mieli 
także możliwość przekazania odpadów segregowanych (metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
papier i bioodpady) oraz odpadów problemowych (elektrośmieci, wielkogabaryty, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Leszno 47.  Z kolei przeterminowane leki i zużyte 
termometry rtęciowe trafiały do punktów zbiórki w aptekach położonych na terenie miasta. 
Operatorem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 
(wyłonionym w drodze przetargu) był MZGKiM Sp. z o. o. w Przasnyszu.  

Wysokość stawek opłat za odpady komunalne obowiązujących w 2019 roku określona 
została Uchwałami Rady Miejskiej Nr L/404/2018 i Nr L/405/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 
(obowiązującymi do dnia 31.07.2019 r.) i Nr XI/73/2019 i XI/74/2019 (obowiązującymi od 
dnia 1.08.2019 r.) W 2019 roku 30,25% mieszkańców objętych systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi deklarowało segregację odpadów. 
 
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami  
W 2019 r. nie kierowano zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt, natomiast  do 
miejsc czasowego pobytu trafiły 44 psy i 67 kotów, które zostały adoptowane przez nowych 
właścicieli. W 2019 roku sfinansowano 13 sterylizacji suk, 26 kotek, 7 kastracji psów i 20 
kotów.  
Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz opiekę weterynaryjną prowadziły 
w 2019 roku podmioty:   
- Przychodnia Weterynaryjna „Crossvet” s.c., ul. Gdańska 5, 06 – 300 Przasnysz, 
- Gabinet Weterynaryjny CYRYL Martyna Kowalska, ul. Mazowiecka 26, 06 – 300 Przasnysz. 
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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 dzień 
31.12.2019 r.) wynosiła: 13. W 2019 roku wygasły 3 licencje, wydano 4 nowe licencje. 
 
Zadania z zakresu rolnictwa 
W 2019 roku w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji  rolnej w okresie od 1 lutego do 28 lutego, z późniejszym 
przedłużeniem do 31 marca 2019 r. złożono 76 wniosków. 
Powierzchnia użytków rolnych położonych na terenie miasta zgłoszona przez producentów 
rolnych we wnioskach o zwrot podatku wynosiła 995,1213 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 do 28 lutego 2019 r. wyniosła 92.326,88 zł, a za okres od 1 
do 31 marca 2019 r. - 251,56 zł. 
W II turze (od 1 sierpnia do 2 września 2019 r.) złożono 66 wniosków, a powierzchnia 
użytków rolnych położonych na terenie miasta zgłoszona przez producentów rolnych we 
wnioskach o zwrot podatku wynosiła 798,5221 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 2 września 2019 r. wyniosła 40.459,41 zł. 
 
Susza 
W związku z wystąpieniem w 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, na podstawie "Regulaminu działania 
Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w 
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 
spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne", zarządzeniem Nr 97 z dnia 23 
kwietnia 2019 r. powołana została komisja. Wnioski o oszacowanie szkód złożyło 15 
rolników. Na ich podstawie dokonano oceny stanu upraw oraz oszacowano zakres i 
wysokość szkód, jakie spowodowała susza. Ogólna powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem 
na terenie Miasta Przasnysz wyniosła 94,88 ha. 
 
Alkohole  
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Przasnysza w 
2019 r. wyniosły 363 273,48 zł. Dochody te były wyższe od dochodów zrealizowanych w 
2018 r. o kwotę 4 392,83 zł. W 2019 r. wydano 62 zezwolenia na sprzedaż alkoholu poza 
miejscem sprzedaży (detal), 4 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu (gastronomia) oraz 3 
zezwolenia jednorazowe. 
 
Sieć gazowa 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Przasnysza było 11,8 km sieci gazowej, 
a liczba przyłączy wynosiła 26 szt. Inwestorem budowy sieci gazowej jest Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. W celu wsparcia mieszkańców Przasnysza w procesie przyłączania do 
sieci gazowej, z przedstawicielami PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o., zawarte zostało 
porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w 
Przasnyszu.  
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Ochrona powietrza 
W 2019 roku, w związku z trwającym ogólnopolskim programem „Czyste Powietrze”, z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zawarte 
zostało porozumienie. Na jego podstawie w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska działa punkt kontaktowy, w którym mieszkańcy mogą 
uzyskać informacje na temat dofinansowania m.in. do wymiany źródeł ciepła, docieplenia 
budynków, wymiany stolarki zewnętrznej, modernizacji wewnętrznych instalacji do 
ogrzewania wody, montażu odnawialnych źródeł energii czy wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła. Pracownicy służą również pomocą przy wypełnianiu wniosków o wsparcie 
z rządowego programu. 
 
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, 
wymieniono 15 starych, nieefektywnych źródeł ciepła.  
 
W 2019 r. na zadania związane z ochroną powietrza uzyskano dofinansowanie z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.  

1) „Zakup oczyszczaczy powietrza szansą na zdrowy rozwój dzieci w wieku przedszkolnym”. 
Zadanie zostało wsparte finansowo ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 
ramach programu: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019”. W ramach niniejszego zadania zakupiono 19 oczyszczaczy powietrza do miejskich 
przedszkoli, do żłobków oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Do 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. M. Kownackiej przy ul. Lipowej 8 zakupiono i przekazano 
6 oczyszczaczy powietrza, do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi przy ul. Świerczewo 8 – 5 szt. Do Żłobka Miejskiego przy ul. Świerczewo 8 i 
ul. Lipowej 8 – po jednym urządzeniu. Ponadto do Oddziału Przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. 
Szkolna 2 – 1 szt., do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. H. 
Sienkiewicza, ul. Jana Kilińskiego 1, 06-300 Przasnysz – 2 szt. i do Oddziału Przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Orlika 48 – 3 szt. Koszt całkowity zadania to kwota 49 
253,00 zł. Refundacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 24 626,50 zł. 

2) „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Przasnysza”. Zadanie 
zostało wsparte finansowo ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”. 
Koszt całkowity zadania to kwota 17 220,00 zł. Refundacja z budżetu Województwa 
Mazowieckiego – 8 610,00 zł. 

 
Azbest 
W 2019 roku usuwanie wyrobów zawierających azbest częściowo sfinansowano ze środków 
WFOŚiGW na podstawie umowy dotacji Nr 1024/19/OZ/D z dnia 16 grudnia 2019 r. W 
ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono 65,085 Mg wyrobów zawierających azbest, w 
tym: zdemontowano, przetransportowano i poddano utylizacji 1,140 Mg oraz odebrano, 
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przetransportowano i przekazano do utylizacji 63,945 Mg wyrobów. Wartość całkowita 
zadania 30 422,47 zł brutto. Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 12 170,00 zł.  
 
Targowisko miejskie przy ul. Polnej 
W 2019 r. zarządzanie targowiskiem miejskim realizowane było przez pracowników Urzędu 
Miasta. W związku z wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XIII/88/2019 
z dnia 30 lipca 2019 r. opłatami rezerwacyjnymi w kwocie 50 zł netto, w okresie październik 
– listopad – zarezerwowane było 149 miejsc, a w grudniu – 153 miejsca.   

Inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej  

W 2019 roku zakupiono i zamontowało 8 ławek na terenie miasta: przy ul. Al. Wojska 
Polskiego, Al. Jana Pawła II, ul. A. Asnyka, ul. Orlika, ul. Sosnowa oraz zakupiono i 
zamontowało 20 koszy na śmieci.  

26 lipca 2019 roku MZGKiM rozpoczął prace rozbiórkowe opuszczonego i nieużytkowanego 
budynku przy ul. Świerczewo w Przasnyszu. Tydzień później obiekt ten przeszedł do historii.  
Również w ubiegłym roku dzięki akceptacji Rady Miejskiej Burmistrz zawarł porozumienie o 
współpracy partnerskiej z Powiatem Przasnyskim dotyczące realizacji wspólnych przewozów 
autobusowych na terenie miasta. Komunikacja na nierentownych trasach mogła liczyć na 
wsparcie z rządowego funduszu, a koszt realizacji połączeń dla miasta oszacowano na 720 zł 
miesięcznie.  

W 2019 roku udało się również zrealizować projekt pn. „Eko-maniery: 1.0 – 
kompostowanie”, w ramach którego nieruchomości zakwalifikowane do projektu 
wyposażono bezpłatnie w kompostowniki. W 2019 roku uruchomiony również został szalet 
miejski zlokalizowany na Rynku Miejskim w Przasnyszu (przy budynku Muzeum 
Historycznego). Pomysłodawcą uruchomienia szaletu w mieście był radny miejski Piotr 
Kołakowski. W ubiegłym roku udało się również rozpocząć proces porządkowania terenu 
Cmentarza Żydowskiego przy ul. Leszno, dzięki konstruktywnym spotkaniom z 
przedstawicielami Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.  

8. Oświata 
 
Szkoły podstawowe. 

 
W 2019 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 Kilińskiego 1, 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Orlika 48. 
 

Liczba uczniów, oddziałów oraz zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych 
placówkach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiała się w następujący sposób: 
 

Wyszczególnienie SP Nr 1 SP Nr 2 SP Nr 3 
Liczba uczniów 657 510 639 
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Liczba oddziałów 29 (w tym 1 
przedszkolny) 

23 (w tym 2 
przedszkolne) 

27 (w tym 3 
przedszkolne) 

Liczba nauczycieli 65  51  67 
 
Szkoły realizowały szereg projektów, m.in. współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w 
Przasnyszu”, w ramach, którego doposażono pracownie, przeprowadzono różnego rodzaju 
zajęcia, warsztaty i szkolenia. 
 W ramach realizowanych projektów promowano także  postawy proekologiczne (np. 
Projekt-Eko-Szkoła), prozdrowotne (np. Śniadanie daje moc, Umiem pływać, Trzymaj formę) 
oraz prospołeczne (np. Mądrzy Cyfrowi).  
 Uczniowie i nauczyciele wszystkich przasnyskich szkół podstawowych wzięli udział w 
akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy w piątek, 8 listopada 
o symbolicznej godz. 11:11.  
 W 2019 roku poszczególne placówki przeprowadziły także przedsięwzięcia 
inwestycyjne oraz dokonały zakupu wyposażenia. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

 Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu MEN „Doposażenie pracowni 
przyrodniczych” – 28.367,90 zł,  

 Zakupiono wyposażenie do pracowni językowej w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” – 29.385,94 zł, 

 Z Fundacją PGE „Pomagamy” - wolontariat pracowniczy szkoła zrealizowała projekt  
„Myślimy globalnie – działamy lokalnie” mający na celu poprawę efektywności 
energetycznej oświetlenia w budynku szkoły – 5.000,00 zł, 

 Wyremontowano szatnię szkolną, zakupiono szafki ubraniowe i skrytki na 
podręczniki dla uczniów – 60.000,00 zł, 

 Wyremontowano wejście do szkoły, kładąc min. nawierzchnię antypoślizgową – 
105.000,00 zł, 

 Zakupiono monitor interaktywny – 5.300,00 zł, 
 Wyremontowano i urządzono gabinet Biofeedback EEG  służący do diagnozowania 

oraz terapii uczniów – 39.600,78 zł.  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

 Zakupiono szafki na książki dla klas IV-VIII – 22.606,16 zł, 
 Zakupiono szafki na ubrania – 8.899,13 zł, 
 Zakupiono szafę na notebooki – 2.730,60 zł, 
 Zakupiono i zainstalowano system kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego 

2.337,00 zł, 
 Zakupiono meble do klasopracowni – 11.890,00 zł, 
 Przeprowadzono prace remontowe polegające na malowaniu klasopracowni. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

 Zakupiono szafki dla uczniów oraz rolety okienne do sal lekcyjnych – 58.831,12 zł, 
 Zmodernizowano szatnię dla uczniów – wymiana podłóg, malowanie ścian – 

6.100,00 zł, 
 Zamontowano  odboje  i wykładki  przy szatniach  i w hali  sportowej – 9.905,09 zł, 
 Zamontowano dygestorium  oraz wykonano podejścia elektryczne  

i wodno-kanalizacyjne w pracowni chemicznej – 5.645,70 zł, 
 Dostosowano istniejącą szafkę elektryczną i zabezpieczenia do zwiększonego poboru 

mocy w budynku szkoły – 5.100,00 zł, 
 Zakupiono piec konwekcyjno - parowy do kuchni szkolnej – 44.895,00 zł, 
 Przeprowadzono remont kuchni szkolnej oraz zaplecza socjalnego dla pracowników 

obsługi, wymieniono parapety, uzupełniono tynki – 27.800,00 zł, 
 Zgodnie z zaleceniami straży pożarnej, zamontowano 3 dodatkowe hydranty  

przeciwpożarowe – 7.258,00 zł. 

Przedszkola. 

W 2019 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 dzień 31.12.2019 r. przedstawiała się w następujący sposób: 
 

Wyszczególnienie Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 

Liczba dzieci 111 77  

Liczba oddziałów 4 3 
Liczba nauczycieli 11 10 

 
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 angielskiego, rytmiki, logopedii i religii. W ramach pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej organizowane były także zajęcia  logopedyczne, rewalidacyjne i korekcyjno - 
kompensacyjne. 

W 2019 roku Przedszkola realizowały projekty i programy ogólnopolskie np. 
„Kubusiowi przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Sprintem do Maratonu”, a 
także projekty międzynarodowe – „Magiczna moc bajek”, „Piękna nasza Polska cała”. 

Ponadto, Przedszkola zgłosiły projekty do Budżetu obywatelskiego Miasta Przasnysz 
na place zabaw pod nazwą „Plastusiowy plac zabaw” oraz „Chodź pobaw się z nami”. 

Placówki w 2019 roku przeprowadziły także inwestycje, remonty i dokonały zakupu 
wyposażenia. 
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MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 

 Wyremontowano dwie łazienki w salach zajęć dla dzieci 3 i 4-letnich – 69.196,00 zł, 
 Utworzono i wyposażono w pomoce dydaktyczne gabinet do zajęć rewalidacyjnych, 

korekcyjno - kompensacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami  o 
potrzebie kształcenia specjalnego – 4.892,45 zł, 

 Zakupiono zabawki dla dzieci – 1.307,00 zł, 
 Doposażono kuchnię przedszkolną w kocioł warzelny, lodówkę, dwa piekarniki z 

obudową i maszynkę do mięsa – 21.525,76 zł, 
 Zakupiono pojemniki i kosze do segregacji odpadów i wykonano na zewnątrz 

ogrodzenie na pojemniki – 2.965,60 zł, 
 Zakupiono laptop do prac biurowych dla intendentki oraz rzutnik  

i ekran – 4.490,00 zł, 
 Zamontowano szafy na dokumentację przedszkolną – 749,99 zł. 

Przedszkole promuje i wdraża działania ekologiczne. Od maja 2019 r. segreguje odpady. 
Na budynku przedszkola zamontowany jest czujnik jakości powietrza. Placówka prowadzi 
zbiórkę makulatury. Wiosną 2019 roku założony został ogródek ekologiczny, gdzie dzieci 
samodzielnie uprawiają warzywa i kwiaty.  

W ramach zadania „Zakup oczyszczaczy powietrza szansą na zdrowy rozwój dzieci w 
wieku przedszkolnym” realizowany w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 r.” przedszkole otrzymało 6 oczyszczaczy powietrza, 
które filtrują szkodliwe substancje (koszt 15.553,56 zł). 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 

 Przeprowadzono prace remontowe polegające na malowaniu sali grupy integracyjnej 
i przylegającej do niej łazienki oraz gabinetu do integracji sensorycznej – 5.000,00 zł, 

 Zakupiono rolety okienne do sali grupy integracyjnej – 1.500,00 zł, 
 Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla dzieci niepełnosprawnych – 

12.362,44 zł. 

Przedszkole wdraża działania ekologiczne. Od lipca 2019 r. segreguje odpady, dlatego w 
tym celu zakupiono pojemniki  i kosze do segregacji odpadów. Ponadto, sale przedszkolne 
również w ramach zadania „Zakup oczyszczaczy powietrza szansą na zdrowy rozwój dzieci w 
wieku przedszkolnym” wyposażono w oczyszczacze powietrza. 
 
Żłobek Miejski  
 

W 2019 roku na terenie Przasnysza funkcjonował jeden Żłobek Miejski, który od 1 
stycznia 2019 r. ma swoją siedzibę nie tylko przy ulicy Świerczewo 8, ale także przy ul. 
Lipowej 8. Placówka mieści się w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej 
oraz Miejskiego  Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. 

 
 Żłobek zlokalizowany przy ul. Świerczewo 8 jest dedykowany dla dzieci, których 

rodzice zamieszkują na terenie miasta Przasnysz i jednocześnie uczą się lub pracują. Z kolei 
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żłobek zlokalizowany przy ul. Lipowej 8 posiada miejsca przeznaczone wyłącznie dla dzieci, 
których mamy powracają na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim oraz 
rodziców bezrobotnych, którzy chcą podjąć zatrudnienie. Placówka dysponuje również 
miejscami odpłatnymi dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta Przasnysz. 

 
Liczba dzieci, oddziałów oraz osób zatrudnionych w placówce wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. przedstawiała się w następujący sposób: 
 

Wyszczególnienie Żłobek Miejski 

Liczba dzieci 38 

Liczba oddziałów 2 
Liczba zatrudnionych/personel 13 

 
W roku 2019 w Żłobku Miejskim zrealizowano następujące projekty: 
 „Moje ekologiczne zabawki” - wspólne tworzenie przedmiotów  

z recyklingu, 
 „Umiem segregować” - nauka prawidłowego segregowania odpadów, 
 „Zabawy sensoryczne” - wspomaganie rozwoju wielozmysłowego dzieci, 
 „Magiczna moc bajek” - projekt czytelniczy. 

 
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 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim 
formom dyskryminacji mieszkańców. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
2019 roku koncentrowała się na wsparciu osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. 

Od 1 marca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeniósł swoją działalność 
do nowej siedziby, która obecnie zlokalizowana jest przy ul. Jana Kilińskiego 2, w budynku 
Urzędu Miasta Przasnysz. Koszt remontu pomieszczeń zamknął się kwotą 298.435 zł 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia w ramach 
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 776 rodzinom, na co przeznaczono środki z budżetu 
miasta w wysokości 2.589.866,64 zł. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 
roku 2019 realizowano 78 Niebieskich Kart. W ubiegłym roku przyznano 513  Kart Dużej 
Rodziny. W ramach świadczenia „Dobry start” 300+ w ubiegłym roku objęto tym 
świadczeniem  2156 dzieci, na co miasto otrzymało z budżetu państwa kwotę w wysokości 
668.360 zł. Z kolei świadczenie wychowawcze 500+ w 2019 roku wypłacono na 3297 dzieci, 
kwota otrzymana z budżetu państwa na to świadczenie to 15.507.812,62 zł.  W 2019 roku 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące projekty:  

1. Program Wolontarystyczny – realizowany od 2002 roku  w sposób ciągły. 
Wolontariusze kierowani są do pomocy w przasnyskich instytucjach (szkoły, 
przedszkola, dom pomocy społecznej, biblioteka) oraz do osób prywatnych. 
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Wolontariusze MOPS szczególnie widoczni byli w czasie Festiwalu Fabryka Światła. W 
2019 roku  162 osoby  pracowały wolontarystycznie. 

2. Projekt „Profesjonalizacja usług opiekuńczych i asystenckich dla osób 
niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki” realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt, w którym 
uczestniczyło 31 gmin z terenu Polski, koordynowany przez Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej był pilotażowym projektem przygotowującym zmiany w 
ustawie o pomocy społecznej, wprowadzającym nową ustawę o osobach 
niesamodzielnych oraz inne akty prawne. W ramach modułu dla ośrodków pomocy 
społecznej, przasnyski MOPS skierował do projektu 16 osób wymagających pomocy w 
formie usług opiekuńczych, dla których pomoc finansowana była przez 6 miesięcy ze 
środków projektu oraz 10 opiekunek, które przeszły 100 - godzinne szkolenia oraz 
miały zapewnioną superwizję, również finansowaną ze środków projektu. Projekt, 
który przyniósł wymierne korzyści finansowe dla budżetu miasta realizowany był do 
30 czerwca 2019 r. 

3. Projekt „Razem do samodzielności” realizowany w partnerstwie z warszawską 
Fundacją eFkropka, finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w 
ramach zadania publicznego „Wsparcie samodzielności społecznej osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”. Do głównych założeń projektu należała 
integracja społeczna osób po kryzysach psychicznych, zmniejszenie poziomu 
autostygmatyzacji wśród osób chorych psychicznie oraz szerzenie wiedzy na temat 
zdrowia psychicznego. Podejmowane działania to, m.in. comiesięczne spotkania 
grupy aktywizującej dla osób po kryzysach psychicznych oraz grupy wsparcia dla 
rodzin osób po kryzysach psychicznych. W ramach projektu realizowane były również 
raz na kwartał szkolenia dla profesjonalistów współpracujących z osobami chorymi 
psychicznie. Projekt realizowany jest w okresie od września 2018 r  do listopada 2020 
r. 

4. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. realizowane były działania animacyjno-
aktywizujące społeczność lokalną na Osiedlu Zawodzie 4. Jest to autorski projekt 
MOPS, którego partnerem jest Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności 
Lokalnej. W ramach organizowania społeczności lokalnej na terenie Osiedla Zawodzie 
4 w roku 2019 zainicjowano m.in.: piknik „Dzień Sąsiada” do realizacji którego po raz 
pierwszy zaproszono władze miasta Przasnysz, MOPS, Radę Seniorów, przedstawicieli 
policji oraz straży pożarnej, od maja do października realizowano projekt „W 
siatkówkę gramy opinię o Zawodziu zmieniamy” - w ramach wygranego grantu z FIO 
Mazowsze Lokalnie oraz koordynowano działania związane ze złożeniem 2 projektów 
do budżetu partycypacyjnego na rok 2020, z których jeden uzyskał wymaganą ilość 
głosów i będzie realizowany w bieżącym roku, ponadto w ramach tych działań 
zrealizowano zadanie „Osiedlowa choinka”, w ramach którego najpierw dzieci w 
ramach warsztatu przygotowywały ozdoby świąteczne, a następnie wspólnie z 
przedstawicielami władz miasta oraz gośćmi zaproszonymi ozdobiły drzewko 
choinowe. 

5. Od 1 października 2019 r rozpoczęto realizację projektu „Zmiana systemu 
organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od 
pracy socjalnej oraz usług socjalnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
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Edukacja Rozwój.  Projekt konkursowy realizowany w ramach II Osi priorytetowej: 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 
Skuteczna pomoc społeczna opiewa na łączną kwotę 402.025 zł. W projekcie nie jest 
wymagany udział własny. Projekt realizowany będzie do 28.02.2021 r. Głównym 
celem projektu jest poprawa jakości usług socjalnych świadczonych przez 
pracowników MOPS. 

6.  W ubiegłym roku Miasto Przasnysz przystąpiło do programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 - 2020, którego realizatorem jest MOPS na 
mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/147/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Kwota 
przewidziana na realizację programu to 84.000 zł. Program zakłada wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych poprzez przydzielenie asystenta w ilości do 30 godzin miesięcznie 

7. W 2019 roku w celu integracji osób w wieku starszym, stworzenia przestrzeni do 
organizacji różnych spotkań, warsztatów udało się doprowadzić do otwarcie Klubu 
Seniora, który mieści się w dawnej bibliotecznej filii w budynku przy ul. św. Wojciecha 
w Przasnyszu. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2019 roku w 
ramach umowy o pracę zatrudnionych było 46 osób na 39 etatach. W ramach umowy 
zlecenia zadania realizowało 17 osób, w tym: 14 osób świadczących usługi opiekuńcze oraz 3 
osoby wykonujące zadania asystenta osoby niepełnosprawnej. 
 
10. Profilaktyka 

W 2019 roku zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską, Burmistrz został 
zobowiązany do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani. 

Realizacja tych programów w 2019 roku przebiegała między innymi w postaci konkursów 
ogłaszanych dla organizacji pozarządowych w zakresie zadań określonych w programach. Na 
ogłoszenie o konkursach odpowiedziało 6 oferentów. Po dokonaniu oceny formalnej i 
merytorycznej przez Komisję Konkursową, Burmistrz podpisał umowy i do realizacji zadań 
przystąpili: 

 

 
Lp. 

 
Nazwa i adres organizacji 

 
Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych (zł) 

1. Auto Moto Klub „Rzemieślnik” w Przasnyszu, 
ul. Makowska 23 „IX Rowerowy Dzień Dziecka”  

20 000,00 

2. 
Federacja Ruch Organizacji na Rzecz 
Społecznej Aktywności ROSA, 06-300 

Przasnysz, ul. 3 Maja 16 

„Rodzinna majówka w parku 
miejskim 2019r.” 

 
8 300,00 

3. 

Przasnyskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
Rodzin Abstynenckich „ORLIK”, ul. M. 

Skłodowskiej – Curie 7 
06-300 Przasnysz 

„Twoja przyszłość zaczyna się 
dziś” 

 
18 850,00 

4. 
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 

WARRIOR MMA TEAM w Przasnyszu 
ul. Wojskowa 10/26 

„Zadania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii w 

postaci szkolenia dzieci, 

 
10 000,00 
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młodzieży i dorosłych z zakresu 
sztuk walki” 

5. Miejski Klub Sortowy w Przasnyszu 
ul. Makowska 23A „Trenuj i baw się z MKS cz. IV”  

36 850,00 

6 
Chorągiew Mazowiecka ZHP ul. Krótka 3A, 09-
402 Płock, Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu, 

ul. Mari Dąbrowskiej 1 

„Z Profilaktyką w Harcerskim 
Kręgu” 

 
16 000,00 

 

W 2019 roku Burmistrz w celu realizacji zadań określonych w programach 
profilaktycznych, po pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wydatkował również środki na następujące działania:  

1. Osteobus – mobilna pracownia diagnostyki osteoporozy (30 badań) oraz zakup 
cateringu i wody na imprezie promującej zdrowie pod nazwą „Życie to najcenniejszy 
dar jaki możesz ofiarować” edycja   II. Projekt realizowany przez Komitet Społeczny 
„Więcej Wiem”– koszt 5.000,00 zł. 

2. Dofinansowanie do wypoczynku letniego w miejscowości Gliczarów Górny dla dzieci i 
młodzieży ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
Św. Wincentego ‘a Paulo – koszt 35.000,00 zł. 

3. Dofinansowanie do materiałów, upominków, pucharów oraz nagród dla uczestników 
warsztatów, konkursów, gier w ramach projektu „Letnia akcja integracyjna – gry i 
zabawy” w czasie trwania Przasnyskiego Jarmarku Staropolskiego – 6.500,00 zł. 

4. Zakup nagród rzeczowych, trofeów (pucharów) dla uczestników biegu ulicznego o 
puchar Burmistrza Miasta Przasnysza „Korona Ziemi Przasnyskiej” – propagowanie 
zdrowego stylu życia - kwota 3.000,00 zł. 

5. Zakup materiałów, pucharów, statuetek i nagród dla uczestników turnieju „Przaśnik 
Streetball 3x3”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia – koszt 
2.000,00 zł. 

6. Dofinansowanie  do wydruku plakatów na organizację pokazów filmowych, obsługę 
kina plenerowego w okresie letnim w ramach projektu ”Letnie kino plenerowe w 
Przasnyszu”. Spotkania otwarte skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
dotkniętych problemem alkoholowym, a także miłośników kina – kwota 9.960,00 zł. 

7. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji i Związku Harcerstwa Polskiego  
Komendy Hufca Przasnysz na zorganizowanie kolejnej edycji gry miejskiej pod nazwą 
„IX Profilaktyczna Gra Miejska”, w której uczestniczyło wielu uczniów i słuchaczy szkół 
z terenu miasta – koszt 5.000,00 zł. 

8. Zakup materiałów, plansz do gry, nagród dla uczestników w celu integracji 
społeczności lokalnej poprzez realizację projektu „Zagraj z Kostką” realizowanego 
przez Federację Rosa. Ponadto środki wydatkowano na sfinansowanie wystawy 
dotyczącej Patrona Miasta Przasnysz św. Stanisława Kostki – koszt 4.700,00 zł. 

9. Dofinansowanie dla Miejskiego Chóru Męskiego w celu  realizacji projektu 
„Przasnyskie kolędowanie: śpiewajmy kolędy, ocalmy pastorałki” – koszt 1.500,00 zł. 

10. Zakup upominków dla dzieci na akcję „MOTO MIKOŁAJE 2019” – 5.000,00 zł. 
11. Dofinansowanie do zakupu medali, trofeów (pucharów) oraz upominków dla 

uczestników biegu pod nazwą „Świąteczna Sztafeta Mikołaja” organizowanego przez 
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klub sportowy „Przaśnik”. Bieg skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych w celu 
motywacji do prowadzenia zdrowego trybu życia – kwota 2.000,00 zł. 

12. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała także środki na 
działania tj. spektakle i warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania 
problemom alkoholowym zrealizowanych w szkołach i na terenie miasta w roku 2019 
-  kwotę 9.680 zł.  

 
Ponadto w ramach programów profilaktycznych środki wydatkowano także na 

funkcjonowanie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej dla dzieci i młodzieży przy 
Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, z siedzibą przy ulicy Świerczewo 
9. Świetlica była otwarta cały rok w godz. 1300 - 1800 i wszystkie przebywające tam dzieci 
miały zapewnioną fachową opiekę, zajęcia terapii pedagogicznej z podziałem na grupy 
wiekowe, pomoc w lekcjach, gorący posiłek oraz potrzebne zabiegi sanitarne. Poza jedną z 
sióstr, która była oddelegowana ze Zgromadzenia do pracy z dziećmi, zatrudnione było tam 
sześć osób: pedagog prowadzący terapię, troje opiekunów dzieci pomagających im również 
w nauce oraz dwie osoby przygotowujące posiłki i sprzątające pomieszczenia.  

 
11. Bezpieczeństwo publiczne 

 
            W 2019 roku ochrona  bezpieczeństwa i porządku publicznego była jednym z 
najważniejszych i najistotniejszych priorytetów Burmistrza Przasnysza. W tym celu podjęto 
szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  
Zarządzeniem Burmistrza Nr 62/2019 z dnia 23 maja 2019 roku utworzono Centrum  
Monitoringu Wizyjnego  Miasta  Przasnysz, które znajduje się w budynku Urzędu Miasta, 
obsługiwane przez pracowników Urzędu, pozostających w ciągłym kontakcie z pracownikami 
Komendy Powiatowej Policji w Przasnysz.  

             W 2019 roku do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Przasnysz złożono 14 
wniosków o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego, wpłynęło również 25 zgłoszeń 
telefonicznych od mieszkańców Przasnysza dotyczących negatywnych zdarzeń na terenie 
miasta, natomiast pracownicy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta 22 razy zgłaszali w 
mijającym roku takie zdarzenia do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.  

             W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz w 2019 r. 
zamontowano 10 nowych zestawów do monitoringu wizyjnego, składających się z 24 
mobilnych kamer. Aktualny wykaz kamer na terenie miasta Przasnysz zawiera poniższa 
tabela. W tabeli tej literą "Z" oznaczono zestawy kamer zamontowane w 2019 roku.  

 

 

Lp. MIEJSCE LOKALIZACJI  KAMERY ILOŚĆ KAMER 

1. Budynek UM Przasnysz ul. Jana 
Kilińskiego 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 
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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  2 (Z) 

19. Skrzyżowanie ul. Osiedlowej z ul. 
Świerczewo 

3 (Z) 

20. Ogródki działkowe – parking ul. 
Oszkobłok 

2 (Z) 

 RAZEM 50 
 

Koszt zakupu i zamontowania 10 nowych zestawów kamer w 2019 roku wyniósł 100.000,00 
zł, natomiast koszty utrzymania i konserwacji wszystkich kamer na terenie miasta 
obsługiwanych przez pracowników Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta stanowią kwotę 
w wysokości 64.976,12 zł.  

           W 2019 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 37.400,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby (patrole). W 
ramach tych środków zrealizowano 156 dodatkowych służb (patroli), których ilość w 
poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela.  

MIESIĄC ILOŚĆ SŁUŻB, PATROLI 
STYCZEŃ 17 

LUTY 20 
MARZEC 17 

KWIECIEŃ 16 
MAJ 13 

CZERWIEC 17 
LIPIEC 4 

SIERPIEŃ 3 
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WRZESIEŃ 12 
PAŹDZIERNIK 12 

LISTOPAD 12 
GRUDZIEŃ 13 

RAZEM 156 
 

           Innym działaniem mającym na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
mieszakńców było wprowadzenie w 2019 roku 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.  

 
12. Kultura 
 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej 
 

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 podpisanego 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.  

W roku 2019 zespół pracowników Biblioteki wspólnie opracował dokument pn. 
„Strategia Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu na lata 
2020-2024”, który jest kontynuacją Strategii Biblioteki na lata 2015-2019. Rada Miejska w 
Przasnyszu przyjęła Strategię Uchwałą nr XIX/139/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 
26 listopada 2019 r. Dokument jest podstawą do konstruowania rocznych planów 
działalności instytucji. 

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Przasnysz. Na 2019 rok przyznano MBP 
dotację podmiotową w wysokości 838.500,00 zł, w tym z budżetu Starostwa Powiatowego – 
dotację w wysokości 36.000,00 zł. Ponadto MBP na rok 2019 pozyskała środki finansowe na 
wskazane niżej zadania: 

1. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.650,00 zł 
(na realizację zadania „N.O.W.A. biblioteka – nasza biblioteka” w ramach Programu 
Partnerstwo dla książki 2019); 

2. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24.850,00 zł 
(na realizację zadania „Bibliosfera dla trapera” w ramach Programu Partnerstwo dla 
książki 2019); 

3. ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie -  16.660,00 zł na zakup nowości 
wydawniczych. 

4. Nagroda w wysokości 1000 zł (bon podarunkowy na książki do sieci Empik) w 
konkursie "Kliknij. Sprawdź. Zrozum." Konkurs został zorganizowany przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 
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W 2019 roku MBP dotarła do szerszego grona odbiorców, dało się to zauważyć poprzez 
znaczny wzrost większości wskaźników związanych z czytelnictwem: 
- liczba użytkowników wzrost o 657 tj. o 16,1%,  
- liczba zarejestrowanych czytelników wzrost o 388 tj. o 13,5%, 
- liczba odwiedzin wzrost o 1.524 tj. o 4,3%.  
 
W roku 2019 MBP zrealizowała łącznie 242 imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalno-
edukacyjnym, w których wzięło udział łącznie 5979 uczestników. Liczba uczestników imprez i 
wydarzeń wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 o 1281 osób (tj. wzrost o 
27%).  
W 2019 roku MBP realizowała dwa projekty w ramach programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2019”: 

1. Projekt „N.O.W.A. biblioteka – nasza biblioteka”: realizacja całorocznego cyklu 27 
wydarzeń, w których uczestniczyło 1268 osób.  

 
2. Projekt „Bibliosfera dla trapera”: realizacja 16 wydarzeń, w których uczestniczyło 

1180 osób. Był to całoroczny spójny, interdyscyplinarny cykl wydarzeń opartych na 
motywie podróży.  

 
W 2019 roku MBP uzyskała następujące osiągnięcia, nagrody i sukcesy:  

1. Tytuł Najlepszej Biblioteki w województwie mazowieckim w roku 2019 w Rankingu 
Bibliotek przyznany przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” (drugi rok z rzędu),  

2. Nagroda im. Kierbedziów w kategorii „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 
przyznana przez Bibliotekę Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy, Bibliotekę 
Główną Województwa Mazowieckiego,  

3. Nagroda „Lider zmian 2019” przyzna przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych za realizację projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej w 
Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji 
kultury, 

4. I wyróżnienie w konkursie Marszałka Województwa Mazowieckiego „Innowacyjny 
Menedżer Kultury” dla Małgorzaty Sobiesiak – dyrektora MBP, 

5. Nagroda w konkursie "Kliknij. Sprawdź. Zrozum." za relację ze spotkania dotyczącego 
krytycznego myślenia i świadomego korzystania z mediów, zarówno 
społecznościowych, jak i "tradycyjnych". Konkurs został zorganizowany przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu pracowało na dzień 31.12.2019r. 14 osób:  
1. 13 osób na pełnych etatach: 1 osoba na stanowisku dyrektora, 10 na stanowiskach 

bibliotekarskich, 1 pracownik obsługi biurowej, 1 pracownik gospodarczy,  
2. 1 osoba na ¼ etatu: główna księgowa. 

 
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego 
 

Miejski Dom Kultury zajmuje się upowszechnianiem kultury wśród mieszkańców. Jego 
działalność koncentruje się na trzech głównych kierunkach: artystycznym (zajęcia teatralne, 
warsztaty wokalne, warsztaty taneczne), edukacyjnym (nauka gry na instrumentach 
muzycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci ze śpiewem i glottodydaktyką oraz rytmiką), 
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filmowym (seanse, przeglądy, maratony filmowe). W MDK w 2019 roku działało 6 zespołów 
muzycznych, 6 grup teatralnych, jedna grupa plastyczna oraz pracownia batiku „Mamut”. W 
Ognisku Muzycznym prowadzona jest nauka gry na pianinie, akordeonie, gitarze klasycznej i 
elektrycznej, keyboardzie i perkusji. Działają dwie grupy wokalne – wokaliści indywidualni i 
Miejski Zespół Wokalny. W Miejskim Domu Kultury działa Kino za Rogiem oraz Klub Filmowy 
„Ale nakręcone”. Ważnym miejscem w MDK-u jest pracownia batiku „Mamut” prowadzona 
przez Tomasza Jakubowskiego oraz Ognisko Muzyczne gdzie dzieci i młodzież uczą się gry na 
instrumentach. Od stycznia 2019 roku w ramach projektu działa Zespół Tańców 
Historycznych - Szlacheckich, którego członkami jest młodzież z LO im KEN w Przasnyszu i 
Zespołu Szkół Powiatowych. Zespół wystąpił 16 razy pokazując Tańce Narodowe na 
imprezach miejskich i powiatowych. W zajęciach organizowanych przez MDK brało udział 
średnio 244 osoby w miesiącu, w tym w Ognisku Muzycznym 63 osoby. 

W 2019 roku Miejski Dom Kultury w Przasnyszu zorganizował 164 imprezy, w tym 99 
to imprezy własne, w wykonaniu grup dzieci i młodzieży działających w MDK i 
przygotowanych przez pracowników tej placówki. Były to następujące imprezy: 24 spektakle 
teatralne dla dzieci i młodzieży ze szkół przygotowane przez Teatr Narodowy z Krakowa, 
Teatr Edukacji z Wrocławia, Teatr Lalki z Łomży i inne. Odbyły się dwa przeglądy o zasięgu 
miejsko – powiatowym, 27 koncertów (w tym 8 zespołów zaproszonych oraz 10 koncertów 
zespołów działających w MDK: Zespołu Przeciąg, Zespołu Pasja i Przasnyskiej Kapeli 
Podwórkowej). Pracownia Batiku ”MAMUT” zorganizowała 17 wystaw w Polsce, a także za 
granicą w Kultur Kaffe Loten - Norwegia. Zorganizowała też 9 warsztatów batiku, ceramiczne, 
haiku i sitodruku. 

W MDK i innych miejscach na terenie miasta odbyły się 54 imprezy i uroczystości 
obsługiwane przez pracowników MDK takie jak Talent Show, Dni Przasnysza, Pożegnanie 
Lata, Szczęśliwa Siódemka, Jarmark Bożonarodzeniowy - wigilia miejska, Sylwester Miejski -
powitanie Nowego Roku na Rynku Miejskim. 

W 2019 roku odbyło się 157 seansów filmowych w Kinie za Rogiem. Filmy obejrzało 
1017 widzów. Zorganizowano maraton filmowy z Młodzieżową Radą Miasta w którym 
uczestniczyło 120 widzów oraz Dzień Dziecka - darmowy seans dla dzieci obejrzało go 130 
dzieci. Z okazji Mikołajek odbył się darmowy seans bajki-niespodzianki w którym wzięło 
udział 150 osób. Odbyło się 7 spotkań Klubu Filmowego „Ale nakręcone” w których 
uczestniczyło 91 widzów. Od czerwca 2019 r. raz w miesiącu w MDK gościło kino objazdowe - 
Zbliżeniowe Kino VISA - które prezentowało premiery filmowe. W czasie wakacji odbyły się 2 
seanse kina plenerowego przed budynkiem MDK, w których uczestniczyło ok. 600 widzów. 

W 2019 roku MDK samodzielnie i w partnerstwie z placówkami kultury i oświaty z 
miasta i powiatu realizował 11 projektów . Pozyskano na ich realizację  środki zewnętrzne, 
które umożliwiły prawidłową realizację zakładanych w projektach celów. Jednym z 
ważniejszych projektów jest projekt realizowany od stycznia przez MDK pt. „Utworzenie 
Zespołu Tańców Historycznych – Szlacheckich i przeprowadzenie warsztatów” ze środków 
UE, Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został rozliczony i trwa nadal, a zespół prezentuje na 
pokazach tańce narodowe. Kolejny projekt - Półkolonie letnie dla dzieci w wieku 7-15 lat, 
wsparty finansowo po raz drugi przez Bank Spółdzielczy z Ciechanowa. Dzieci skorzystały z 
warsztatów prowadzonych przez instruktorów MDK i wycieczek. Najważniejszym projektem 
w ubiegłym roku było zadanie realizowane we współpracy z Mazowieckim Instytutem 
Kultury w Warszawie w ramach VI Festiwalu Fabryka Światła Przasnysz 2019 pt. „Mistrz 
Światła Stanisław Ostoja Kotkowski w 25 Rocznicę Śmierci”. Projekt napisany przez MDK 
uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt 
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obejmował zorganizowanie wystawy poświęconej patronowi MDK Stanisławowi Ostoi- 
Kotkowskiemu, warsztaty laserowe, iluminację budynku MDK oraz koncert plenerowy pt. 
„Kotkowski w laserach”. Ciekawym projektem był projekt “Sztuka do serca” - polsko 
niemiecki projekt dla osób niepełnosprawnych realizowany w Strzelcach Krajeńskich. 

W 2019 roku w MDK zostały wykonane prace remontowe ze środków 
wypracowanych przez MDK. Pomalowane i odnowione zostały przy pomocy pracowników 
następujące pomieszczenia: sala lustrzana, ściany za sceną główną oraz wejście do Pracowni 
Batiku MAMUT, sale do nauki gry ogniska muzycznego,  korytarz, poczekalnia dla rodziców i 
pokój instruktorów. W 2019 r. wykonano także  naprawę części dachu budynku MDK. 

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu na dzień 31.12.2019 r. zatrudniał 14 pracowników. 
 

Muzeum Historyczne w Przasnyszu  

W 2019 r. działania Muzeum skupione były wokół uczczenia przypadających w 2019 r. 
rocznic oraz realizacji dofinansowanych projektów. Na działalność statutową Muzeum 
otrzymało dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości 608.000,00 zł. W 2019 r. 
muzeum wzbogaciło się o: 

- w dziale historyczno-archeologicznym – ogółem 97 eksponatów o wartości 50. 015,00 zł, 
- w dziale dokumentacyjnym – ogółem 3 nabytki,  
- w księgozbiorze – ogółem 82 woluminy o wartości – 2.600,07 zł (w tym dary – 2.456,00 zł, 
zakupy – 144,07 zł), 
- pomoce naukowe – 7 numerów inwentarzowych, w tym 155 jednostek. 
Stan zbiorów muzealnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 

- w dziale historyczno-archeologicznym – 4.975 eksponatów o wartości ogółem 
267.496,26 zł, 
- w dziale dokumentacyjnym – 2.045, w tym 5.465 jednostek, 
- księgozbiór – ogółem 2.319 woluminów o wartości – 42.548,08 zł, 
- pomoce naukowe – 223 numery inwentarzowe, w tym 1326 jednostek. 
Eksponaty i archiwalia w większości zostały przekazane w darze przez mieszkańców 
i instytucje z Przasnysza i okolic. 

W 2019 roku w Muzeum były dostępne dwie wystawy stałe. Ponadto można było zwiedzać 
12 wystaw czasowych i 2 wystawy plenerowe. 
Wystawy stałe zorganizowane w siedzibie Muzeum: 
1. Wielka Wojna w Przasnyszu. 100. rocznica wybuchu I wojny światowej (od 20.07.2014 r.), 
2. Złoty wiek Przasnysza (od 07.10.2015 r.), 
Wystawy czasowe zorganizowane w siedzibie Muzeum: 
1. Przasnyszan boje o niepodległość (11.11.2018 – 04.02.2019), 
2. Z niewoli do niepodległości (11.11.2018 – 6.02.2019), 
3. Wojciech Rutkowski. Malarstwo (8.02.2019 – 23.04.2019), 
4. Oskar Kolberg (1814-1890). Kompozytor. Folklorysta. Etnograf (8.02.2019 – 25.04.2019), 
5. Kozioł & Kozioł. Witraże i malarstwo Władysława i Wojciecha Koziołów (26.04.2019 – 
30.06.2019), 
6. Przyroda w filatelistyce (16.05.2019 - 25.08.2019), 
7. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, ratownik górski, a dla mnie tata (28.06.2019 – 
5.08.2019), 
8. Igłą i pędzlem (16.07.2019 – 26.08.2019), 
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9. Gry planszowe – świadectwo cywilizacji (6.08.2019 – 7.11.2019), 
10. A więc wojna! (1.09.2019 – 30.12.2019), 
11. 100 lat na szlaku wielkiej przygody (20.09.2019 – 23.09.2019), 
12. Na posterunku. Policja Państwowa w latach 1919-1939 (19.11.2019 – 31.01.2020). 
Wystawy zorganizowane poza siedzibą muzeum: 
1. Krótka historia o świętości (14.08.2018 – nadal), 
2. Święty jak malowany (13.09.2019 – 5.11.2019). 
 
W 2019 roku Muzeum zorganizowało 30 imprez, w których wzięło udział 3355 osób.  
Imprezy te to: 
1. Promocja książki Benedykta Zygfryda Perzyńskiego KL SOLDAU Tablica pamięci, 
2. Ferie w Muzeum, 
3. VIII Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć - wykład dr Jadwigi Białej pt. 
Tajemnice Gwiazdy Betlejemskiej, 
4. Wernisaż wystawy Wojciech Rutkowski. Malarstwo, 
5. Wykład dr. hab. Radosława Lolo Biskup Franciszek Krasiński (1525-1577) - ostatni wielki z 
rodu, 
6. II Spotkanie z genealogią Jak odnaleźć swoje korzenie? - Mariusz Mocek, 
7. Wykład Roberta Radzika pt. Żołnierze wyklęci północnego Mazowsza 1945-1954, 
8. Wernisaż wystawy Kozioł & Kozioł. Witraże i Malarstwo  Władysława i Wojciecha 
Koziołów, 
9. Warsztaty Dla Niepodległej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
10. Promocja książki W. Łukaszewskiego pt. Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na 
północnym Mazowszu, 
11. Noc Muzeów, 
12. Wernisaż wystawy Przyroda w filatelistyce, 
13. Dzień Dziecka w muzeum, 
14. Wykład dr. hab. Edwarda Malaka pt. Przełom czerwcowy 1989, 
15. IX Przasnyskie Spotkanie Muzealne. Historia i Pamięć. Wykład Tomasza Gajewskiego 
pt. Nierówna walka. Rok 1939 i udział w zmaganiach polskiej broni pancernej, 
16. Kreatywne soboty w muzeum, 
17. Wernisaż wystawy Igłą i pędzlem, 
18. Wernisaż wystawy Gry planszowe – świadectwo cywilizacji, 
19. Wakacje w muzeum, 
20. Wycieczka rowerowa Śladami Kazimierza Żórawskiego, 
21. Piknik Matematyczny, 
22. Wernisaż wystawy A więc wojna!, 
23. X Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć. Wykład T. Gajewskiego W obronie 
północnego Mazowsza. Armia "Modlin" podczas Kampanii 1939 roku, 
24. Dzień Seniora. Seniorzy dla Amazonek, 
25. XI Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć - Bożenna Beata Parzuchowska,  
26. XII Przasnyskie Spotkanie Muzealne Historia i Pamięć. Prelekcja J. Chmielewskiego 
Pierwsze dni wybuchu II wojny światowej, 
27. LARP Z wizytą u Pana Stanisława, 
28. Wernisaż wystawy Na posterunku. Policja Państwowa w latach 1919-1939, 
29. Spotkanie poetyckie z Marią Dłuską pt. C’est la vie, 
30. Spotkanie z okazji 77. Rocznicy egzekucji przywódców przasnyskiego obwodu ZWZ-AK. 
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Ponadto w 2019 roku Muzeum było współorganizatorem 20 wydarzeń, w których 
uczestniczyło 1.399 osób.  Wydarzenia odbyły się przeważającej większości w siedzibie 
Muzeum – Ratuszu bądź na rynku miejskim przed Ratuszem, łączna liczba osób, które w 2019 
roku skorzystały z oferty muzealnej to: 7.643 osoby, z czego 3.912 osób grupowo i 3.731 
osób indywidualnie. 

Praca Muzeum w 2019 roku skupiona była również nad realizacją projektów 
dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na które Muzeum w 2019 r. pozyskało 
104.580,00 zł z Narodowego Centrum Kultury, Biura Programu Niepodległa, Fundacji LOTTO 
im. Haliny Konopackiej, Fundacji PZU i Banku Spółdzielczego w Przasnyszu.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Muzeum pracowało 10 osób w wymiarze 
8 etatów. 7 pracowników merytorycznych pracowało w wymiarze 5,25 etatu, a 4 
pracowników zatrudnionych było w dziale administracyjnym w wymiarze 2,75 etatu. Jeden 
pracownik Muzeum był zatrudniony w dziale administracyjnym na 0,5 etatu (informatyk) i 
0,25 etatu jako pracownik merytoryczny. 
 
13. Sport i rekreacja 

 
Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową 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. 

 
W 2019 roku jednostka zaspokajała potrzeby społeczeństwa w szeroko rozumianym 

zakresie życia sportowo – rekreacyjnego. Ośrodek tętnił życiem sportowym 7 dni w tygodniu 
od godzin porannych do późnych godzin wieczornych. Obiekty sportowe cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Z obiektów zewnętrznych takich jak boiska, korty, bieżnia lekkoatletyczna 
– korzystało średnio 3.715 osób tygodniowo. Z pawilonu sportowego tj. siłowni, sauny, sali 
do zajęć fitness – około  700 osób tygodniowo.  

Oferta sportowa Ośrodka w roku 2019 była szeroka i skierowana zarówno do dzieci, 
młodzieży, jak i osób dorosłych oraz seniorów. W ofercie na 2019 rok można było znaleźć 
następujące zajęcia: tabata-power, turbospalanie, cross trening, zumba, powerstation, 
trening obwodowy, TBA, taniec towarzyski, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży, oraz 
zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej dla dzieci i seniorów. Nowością w ofercie na rok 2019 był 
pilates, body pump, crossfire oraz zajęcia z samoobrony dla kobiet.  

 
Z infrastruktury na Stadionie Miejskim korzystał nie tylko OSiR, lecz także szkoły w 

celu prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wychowania fizycznego oraz kluby i 
stowarzyszenia sportowe. 

W 2019 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji aktywnie uczestniczył w życiu sportowym 
miasta poprzez organizację, bądź uczestnictwo w organizacji 115 wydarzeń sportowych w 
naszym mieście. 

Podobnie, jak w latach poprzednich, w 2019 roku OSiR pozyskał środki finansowe z 
Ministerstwa Sportu i Turystki na zajęcia sportowe pozalekcyjne oraz naukę pływania. Z tych 
bezpłatnych zajęć skorzystało ok. 400 dziewcząt i chłopców z przasnyskich szkół 
podstawowych. Wysokość pozyskanych środków oraz liczbę uczestników w roku 2019 
obrazuje poniższa tabela. 
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 Program  
„Umiem pływać” 

Program  
„Szkolny Klub Sportowy” 

Liczba uczestników 165 120 
Środki MSiT 33.773,00 zł 16.800,00 zł 
Środki własne 2.030,00 zł 0,00 zł 

 
W roku 2019 na obiektach OSiR nie były przeprowadzane inwestycje 

infrastrukturalne. Na bieżąco wykonywane były prace remontowo-naprawcze, renowacyjno-
serwisowe (korty tenisowe, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią) oraz zabiegi 
pielęgnacyjne (wertykulacja, aeracja, piaskowanie, nawadnianie, koszenie, wysiew traw oraz 
nawożenie). 
 
14. Demografia 
 
 Zgodnie z danymi z rejestru mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 
w Przasnyszu mieszkało 16.967 osób. W porównaniu z rokiem 2018 jest to o 207 osób mniej.  

 
 
Strukturę demograficzną ludności Przasnysza za 2018 r. i 2019 r. przedstawia poniższa 
tabela oraz wykres. 
 

Rok 2018 2019 
Razem 17 174 16 967 
Mężczyźni 8213 8119 
Kobiety 8961 8848 
liczba  kobiet na 100 mężczyzn 109,11 108,98 
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Jak wskazują dane, liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn nieznacznie spadła. Jest to 
tendencja zauważalna od kilku lat. Od 2013 r. widzimy odwróconą relację urodzeń 
dziewczynek i chłopców na korzyść liczby urodzeń chłopców. 
 
Podział mieszkańców ze względu na ekonomiczne grupy wieku przedstawia poniższa 
tabela: 

Ekonomiczne grupy wieku 2018 r. 2019 r. 

wiek przedprodukcyjny kobiety 1627 1591 
wiek przedprodukcyjny mężczyźni 1663 1660 
wiek produkcyjny kobiety 4792 4645 
wiek produkcyjny mężczyźni 5336 5197 
wiek poprodukcyjny kobiety 2542 2612 
wiek poprodukcyjny mężczyźni 1214 1262 

 
Analizując powyższe dane należy zauważyć, że dość znacznie (o 36) spadła liczba kobiet w 
wieku przedprodukcyjnym (w wieku 0-18 lat), wzrosła natomiast liczba kobiet w wieku 
poprodukcyjnym (o 70). Ogółem liczba kobiet zmalała o 113. Podobna sytuacja dotyczy 
mężczyzn – spadła, chociaż nieznacznie, liczba mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym, a 
wzrosła (o 48) liczba mężczyzn w wieku poprodukcyjnym. Powyższe dane wskazują, na 
starzenie się naszego społeczeństwa 
 W 2019 r. o 18% zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw, o 24% wzrosła 
natomiast liczba rozwodów.  
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Rok 2019 był rokiem z ujemnym przyrostem naturalnym, co obrazują poniższe wykresy i 
tabela. 

 
 
Pocieszającym w pewnym stopniu jest fakt, że w roku 2019 odnotowano nieco 

większy napływ ludności do Przasnysza w stosunku do liczby osób, które opuściły nasze 
miasto – saldo migracji +7. Badanie migracji przeprowadzono tylko na osobach 
posiadających pobyt stały. 
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Trendy demograficzne, jakie były zauważalne w latach 2015 - 2018, tj. spadająca 
liczba mieszkańców miasta oraz starzenie się naszego społeczeństwa, zostały silnie 
zaakcentowane przez zdarzenia następujące w roku 2019, tj. spadek liczby urodzeń, wzrost 
liczby zgonów, spadek liczby zawieranych małżeństw, a wzrost liczby rozwodów.   

Wskazane wyżej tendencje, winny być wyznacznikiem do dalszego kierunku działań  
w sferze planowania przestrzennego, strategicznych działań inwestycyjnych oraz planowania 
usług społecznych. Jednym z najważniejszych elementów tych projektów muszą być działania 
mające na celu powstrzymanie odpływu młodych ludzi i stworzenie im właściwych 
warunków do rozwoju zawodowego. 
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15. Podsumowanie 
 
Szanowni Państwo,  
 

W niniejszym dokumencie została zobrazowana działalność samorządu miejskiego w 
2019 roku, którym mam zaszczyt kierować. Raport odzwierciedla czynności, działania, 
statystyki, które w sposób obiektywny obrazują stan naszego miasta. W raporcie zostały 
przedstawione kluczowe informacje i tematy, także w wersji graficznej. W dokumencie tym 
nie wysuwamy wniosków, nie sugerujemy i nie opiniujemy, a ocenę poczynań samorządu 
miejskiego pozostawiamy Wam Mieszkańcom.  

Działania podejmowane w 2019 roku przez samorząd miejski oparte były o zapisy 
zawarte w dokumentach strategicznych opracowanych w latach wcześniejszych, na bieżąco 
monitorowanych i w zależności od potrzeb aktualizowanych.  

Rok 2019 to w moim odczuciu dobry rok dla naszego miasta, udało się prawie w 100% 
zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, na przyzwoitym poziomie zrealizowano 
zaplanowane dochody, na koniec roku pozostały środki na rachunku bankowym, a sytuacja 
finansowa miasta według stanu na 31 grudnia 2019 roku była stabilna i napawała 
optymizmem na przyszły 2020 rok.  

Pisząc jednak to podsumowanie wiem, że obecny rok i być może najbliższe lata dla 
naszego miasta i pozostałych samorządów w kraju nie będą łatwe. Znaleźliśmy się w zupełnie 
innej rzeczywistości, wszystko wskazuje również na to, że i budżet na 2020 rok będzie 
wymagał głębokiej korekty i ustalenia innych priorytetów.  

Liczę, że Raport o stanie miasta za 2019 rok stanie się podstawą do szerokiej debaty 
publicznej i podstawą do udzielenia wotum zaufania burmistrzowi. 
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