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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

Miasto Puszczykowo zlokalizowane jest w centralnej części województwa wielkopolskiego,
w południowej części powiatu poznańskiego, graniczy z gminami Komorniki, Stęszew i Mosina.
Puszczykowo jest położone w odległości ok. 4,5 km od południowych i południowo-zachodnich
granic administracyjnych Poznania. Wschodnia granica miasta przebiega wzdłuż rzeki Warty.
Część Puszczykowa zajęta jest przez lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przez miasto
przebiega linia kolejowa relacji Poznań – Wrocław oraz drogi wojewódzkie: Stęszew – Kórnik
(DW 431) oraz Poznań - Mosina – Śrem (DW 430) .
Puszczykowo zajmuje obszar 1642 ha (16,4 km2). W strukturze użytkowania gruntów dominują
lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione, które obejmują niemal połowę powierzchni miasta.
Dopiero kolejne miejsce zajmują tereny zabudowane i zurbanizowane, których większość
stanowią tereny mieszkaniowe. Poza tym większe powierzchnie obejmują szlaki
komunikacyjne oraz zmniejszające się systematycznie tereny rolne.
Puszczykowo stanowi najmniejszą gminę w powiecie pod względem liczby ludności. Na koniec
2020 r. miasto liczyło 9 251 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jak na miasto jest niewielka
(563 osób/km2 w 2020 r.), ale odsetek lasów i terenów chronionych oraz nienadających się do
zabudowy powoduje pewne zaburzenie obrazu. Gęstość zaludnienia terenów zamieszkałych –
terenów mieszkaniowych i gruntów rolnych zabudowanych, zajmujących razem 310 ha –
wynosi 2984 os./km2 (nieco prawie 30 os./ha).
Niniejszy raport prezentuje dane na temat sytuacji Miasta Puszczykowa w roku 2020,
w stosownych obszarach również z odniesieniem do lat 2016-19. W raporcie o stanie Miasta
nie powiela się danych ze sprawozdań z realizacji polityk, strategii i programów oraz
sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego, lecz podaje się
tylko i wyłącznie najważniejsze informacje z tych dokumentów. Dokumenty sprawozdawcze
w całości można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2020

4

2. DANE STATYSTYCZNE
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Liczba mieszkańców
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W roku 2020 liczba mieszkańców Puszczykowa zmniejszyła się o kolejne 73 osoby w
stosunku do roku poprzedniego. Jest to kontynuacja negatywnego trendu w kształtowaniu się
liczby ludności miasta zaobserwowanego w latach poprzednich. W stosunku do roku 2016
liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o 3,13%.

Przyrost naturalny w latach 2016-2020
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Struktura wiekowa ludności miasta ma charakter recesywny, społeczeństwo lokalne starzeje
się. Od lat obserwowanym trendem jest wzrost średniej wieku statystycznego mieszkańca
Puszczykowa oraz zmniejszanie się liczby dzieci. W roku 2020 odnotowano kolejne negatywne
zmiany w tym zakresie.
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Struktura wiekowa mieszkańców - 2020 r.
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PODMIOTY GOSPODARCZE
Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych następuje w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym
przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie ustawy z dnia 30 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r., poz. 647 ze zm.). Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca może
złożyć w każdym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia
działalności gospodarczej.
W roku 2020 w CEIDG było zarejestrowanych 1258 podmiotów posiadających główne miejsce
wykonywania działalności w Puszczykowie oraz mających status inny niż wykreślony.
Status wpisu

Liczba wpisów

Aktywny

1022

Wykreślony

928

Zawieszony

167

Nie rozpoczął działalności

6

Działalność nierozpoczęta
(data rozpoczęcia działalności we wniosku jest data przyszłą)
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej

2
60

Przeniesiony niezgodnie z Ustawą

1
ogółem

2186

Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie
w latach 2016-2020. Najczęściej przedsiębiorcy dokonywali zmian w swoich wpisach. Zmiany
te dotyczyły głównie rodzaju prowadzonej działalności oraz adresu jej siedziby lub miejsca
wykonywania.
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Rodzaj wniosku

2016

2017

2018

2019

2020

92
290

78
299

60
278

69
410

47
261

107

99

91

79

82

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej

64

50

53

43

53

Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

63

59

63

49

32

545

650

475

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej

ogółem
616
585
Źródło: opracowanie własne, rejestr prowadzony przez UM Puszczykowo

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy zauważyć, że w latach 2016-2020 liczba zgłoszeń
o wpis do rejestru była każdego roku (poza 2018) wyższa w stosunku do liczby wykreśleń
z CEIDG. W roku 2020 również podtrzymano tą tendencję, jednakże zauważalny jest spadek
liczby nowo rejestrowanych działalności zapewne na skutek panującej sytuacji pandemicznej.
Szczególnie w okresie pierwszego lockdownu, wiosną 2020 r. odnotowano zwiększoną liczbę
wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, sumarycznie jednak ich
liczba nie odbiegała od średniej z ostatnich lat.
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (Puszczykowo) było 1387 wpisów
o statusie innym niż wykreślony, w tym 83 wpisy to działalność prowadzona wyłącznie
w formie spółki cywilnej.
Status wpisu

Liczba wpisów

Aktywny

1097

Wykreślony

807

Zawieszony

197

Nie rozpoczął działalności

8

Oczekuje na rozpoczęcie działalności

2

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej

83
ogółem

2194

Źródło: CEIDG

Pod względem rodzaju działalności, najwięcej wpisów posiadało przeważający kod
prowadzenia działalności należący do Sekcji G – 234 wpisów oraz Sekcji M – 210 wpisy.
Sekcja
A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
C – przetwórstwo przemysłowe
D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych
F – budownictwo
G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
H – transport i gospodarka magazynowa
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Ilość działalności
1
95
1
149
234
39
7

I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
J – informacja i komunikacja
K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
P – edukacja
Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – pozostała działalność usługowa,

18
61
26
32
210
51
45
145
16
44

Źródło: CEIDG
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3. FINANSE MIASTA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA
Budżet Miasta Puszczykowa na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr 135/19/VIII z dnia
17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020. Budżet
po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł:






dochody – 61.986.045,95 zł,
wydatki – 66.311.045,95 zł,
deficyt – 4.325.000,00 zł,
przychody – 7.225.000,00 zł,
rozchody – 2.900.000 zł.

Budżet Miasta Puszczykowa w 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości
1 245 633,57 zł. Dochody i przychody ogółem wyniosły 70,93 mln zł, a wydatki i rozchody
63,85 mln zł.
TABELA 1. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA W 2020 ROKU (W ZŁ)
Dochody ogółem

62 191 027,59

Wydatki
ogółem

Przychody, w tym:

8 736 499,76 Rozchody

emisja obligacji komunalnych

5 900 000,00

wolne środki pieniężne

1 747 465,20

niewykorzystane środki pieniężne FDS

1 089 034,56

Ogółem

70 927 527,35 Ogółem

60 945 394,02
2 900 000,00

63 845 394,02

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r.

W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 r., Miasto
Puszczykowo zajęło 2 miejsce w kraju na 236 miast. Zestawienie samorządów, które najlepiej
zarządzają swoimi finansami (są najbardziej
MIASTO PUSZCZYKOWO ZAJĘŁO 2 MIEJSCE gospodarne)
zostało
opracowane
W RANKINGU FINANSOWYM SAMORZĄDU z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów
TERYTORIALNEGO W POLSCE ZA 2019 ROK Wschodnich przez ekspertów z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
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Ranking przygotowano na podstawie siedmiu wskaźników. Były to:
1)
2)
3)
4)

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
5) Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,
6) Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
7) Udział podatku dochodowego od osób fizycznych.
Należy zauważyć, że jest to kolejny rok, w którym Miasto Puszczykowo zajmuje miejsca
w ścisłej czołówce tego obiektywnego rankingu, co świadczy o stabilnej gospodarce
finansowej Miasta.

WYKRES 1. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK

1,25
-4,33

Wynik budżetu

12,95
15,30

Wydatki majątkowe

48,00
51,02

Wydatki bieżące

6,93
6,94

Dochody majątkowe

55,26
55,05

Dochody bieżące

-10
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r.
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TABELA 2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2016-2020 (W ZŁ)
2016
Dochody ogółem

2017

2018

2019

2020

38 287 961

46 345 466

49 476 111

56 253 336

62 191 028

37 434 780

44 319 672

47 245 805

51 639 407

55 256 901

853 181

2 025 794

2 230 306

4 613 929

6 934 127

38 716 083

45 154 017

53 837 398

55 339 968

60 945 394

Wydatki bieżące

31 394 700

35 349 374

36 553 995

42 502 058

48 000 151

Wydatki
majątkowe
Deficyt/nadwyżka

7 321 383

9 804 643

17 283 403

12 837 910

12 945 243

-428 122

1 191 449

-4 361 287

913 368

1 245 634

13 280 000

13 280 000

15 780 000

15 778 000

18 778 000

Dochody bieżące
Dochody
majątkowe
Wydatki ogółem

Zadłużenie

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2016-2020.

Wpływ na wzrost dochodów bieżących w latach 2016-2020 miały przede wszystkim
dwa źródła dochodów – udział w podatku PIT i dotacje celowe z budżetu państwa (w wyniku
wprowadzenia świadczenia wychowawczego). Zwiększenie wpływów z udziału w podatku PIT
w latach 2016-2020 wyniosło 9,81 mln zł, natomiast dotacji celowych z budżetu państwa na
świadczenie wychowawcze 5,64 mln zł.
Wzrost wydatków bieżących w latach 2016-2020 spowodowany był przede wszystkim
wzrostem wydatków na oświatę, wzrostem wydatków na świadczenie wychowawcze oraz
wzrostem wynagrodzeń we wszystkich jednostkach Miasta wynikającym ze zmian na rynku
pracy.
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WYKRES 2. PODZIAŁ DOCHODÓW MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2016-2019
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Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2016-2020.

WYKRES 3. GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW MIASTA PUSZCZYKOWO W LATACH 2016-2020
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Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2015-2020.
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Najistotniejszym źródłem dochodów Miasta Puszczykowa jest udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy z tego podatku w ostatnich latach
dynamicznie rosły zmniejszając tym samym z każdym rokiem znaczenie innych dochodów
własnych. W 2016 r. dochody z udziału w PIT stanowiły 2,9 wpływów z podatku od
nieruchomości, w 2020 r. stosunek ten wyniósł już 4,79.
Duży wpływ na dynamikę dochodów z PIT poza dobrą koniunkturą w kraju i znacznym
wzrostem wynagrodzeń w ostatnich latach z pewnością mają akcje informacyjno-promocyjne
„Zostaw PIT w Puszczykowie”, które Miasto od wielu lat cyklicznie prowadzi.

TABELA 3. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH
2016-2019
2016
Udział dochodów własnych w 69,10%
dochodach ogółem

2017

2018

2019

2020

70,28%

70,87%

69,98%

63,54%

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2016-2020.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w Puszczykowie, pomimo znacznego
spadku w 2020 r., nadal jest jednym z najwyższych w kraju. Istotny wpływ na spadek udziału
dochodów własnych w dochodach
W 2019 ROKU MIASTO PUSZCZYKOWO (DANE ZA
ogółem
miało
wprowadzenie
2020 ROK NIE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE)
świadczenia wychowawczego. Dotacje
OSIĄGNĘŁO DOCHODY PODATKOWE NA
z budżetu państwa na ten cel wyniosły
MIESZKAŃCA W WYSOKOŚCI 3 509,55 ZŁ,
w 2019 r. 7,4 mln zł, w 2020 r.
CO STANOWI 167,26% ŚREDNIEJ KRAJOWEJ
9,75 mln zł.
TABELA 4. POWIERZCHNIA WYBRANYCH POWIERZCHNI BUDYNKÓW I GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj
nieruchomości
Budynki
mieszkalne
Budynki związane
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
Grunty pozostałe

Podstawa opodatkowania w m2
2016
410 836,69

2017
417 577,27

2018
422 327,78

2019
429 663,35

2020
436 524,52

60 440,76

60 909,27

61 484,43

61 749,82

61 858,46

4 100 921,22

4 042 392,09

4 009 260,57

4 009 346,63

4 011 856,96

406 315,23

409 211,23

416 489,13

419 334,67

Grunty związane
414 770,04
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
Źródło: Urząd Miejski w Puszczykowie
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Z uwagi na wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ograniczenia
możliwości powstawania nowych powierzchni pod działalność gospodarczą wpływy z podatku
od nieruchomości w Puszczykowie z każdym rokiem stanowią coraz mniejszy udział
w dochodach własnych. W 2020 r. do opodatkowania zgłoszono dwa obiekty związane
z działalnością gospodarczą o powierzchni powyżej 100 m2: 469,52 m2 przy ul. Jodłowej.

Miliony zł

WYKRES 4. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH MIASTA PUSZCZYKOWA
W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2016-2020
70
60

12,95
50

17,28

12,84

9,80

40

Wydatki majątkowe

7,32
30

Wydatki bieżące

20

31,39

35,35

36,55

2017

2018

48,00

42,50

10
0

2016

2019

2020

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2016-2020.

TABELA 5. RELACJA WYDATKÓW
W LATACH 2016-2020

MAJĄTKOWYCH
2016

2017

DO

WYDATKÓW

2018

2019

Relacja wydatków majątkowych do 18,91%
21,71%
32,10%
23,20%
wydatków ogółem
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2016-2020.

Na spadek relacja wydatków majątkowych do
wydatków ogółem w 2020 r. miał przede wszystkim
wpływ wzrost wydatków bieżących na świadczenie
wychowawcze (500+) oraz wzrost wydatków na
oświatę.

OGÓŁEM
2020
21,24%

ŁĄCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE
W LATACH 2016-2020 WYNIOSŁY
60,2 MLN ZŁ
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WYKRES 5. WYNIK BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2011-2020
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r.
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WYKRES 6. NADWYŻKA OPERACYJNA MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2011-2020
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Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2011-2020.
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Nadwyżka operacyjna określa ile gmina (bez uwzględniania dochodów majątkowych,
w szczególności dochodów ze sprzedaży mienia i środków zewnętrznych) może przeznaczyć
na inwestycje bez zwiększania zadłużenia. Spadek nadwyżki operacyjnej w 2020 r. w stosunku
do 2019 r. (o kwotę 1 880 599,70 zł) jest wynikiem zmian w podatku dochodowym osób
fizycznych oraz wzrostem wydatków na oświatę (wzrost wydatków oświatowych w 2020 r.
w stosunku do 2019 r., bez wydatków na przedszkola, wyniósł 990 tys. zł) znacznie wyższym
niż wzrost subwencji oświatowej (wzrost subwencji w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł
122 tys. zł).
Wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w 2020 r. miała również pandemia
COVID-19. Niższe wykonanie dochodów dotyczyło przede wszystkim wpływów z udziału w PIT,
i w nieznacznym stopniu podatku od nieruchomości. W przypadku wydatków Miasto poniosło
dodatkowe koszty związane m.in. z zakupem środków ochrony indywidualnej, zabezpieczeń
stanowisk pracy w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych oraz ozonowaniem
budynków. Z drugiej strony nie zrealizowano wielu zadań z zakresu promocji, kultury i sportu
czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Miliony zł

WYKRES 7. ZADŁUŻENIE I DOCHODY MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2011-2020
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Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2011-2020.
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TABELA 6. RELACJA KWOTY DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2011-2020
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Relacja
kwoty długu 49,13% 41,41% 40,02% 41,12% 41,75% 34,66% 28,65% 31,46% 28,05% 30,19%
do dochodów
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2011-2020.

Wzrost relacji długu do dochodów ogółem w 2020 r. był spowodowany zwiększeniem
zadłużenia o kwotę 3 mln zł. W 2020 r. z uwagi na przesunięcie wpływu dofinansowania z UE
do realizowanych projektów z 2020 r. na 2021 r. (parking przy dworcu w Puszczykowie, projekt
OZE) konieczne było zwiększenie emisji obligacji komunalnych z planowanych 2,9 mln zł
do kwoty 5,9 mln zł.
Udział zadłużenia Miasta w dochodach ogółem w ostatnich 9 latach spadł z 49,13%
w 2011 r. do 30,19 % w 2020 r.
Łączna kwota rozchodów oraz odsetek od kredytów i obligacji wyniosła w 2020 r.
3,2 mln zł, w tym odsetki 0,30 mln zł (w 2019 r. 2,6 mln zł, w tym odsetki 0,42 mln zł). Wpływ
na zmniejszenie kosztów odsetek miała zmiana sytuacji na rynkach finansowych wynikająca
z pandemii COVID-19 (obniżenie stóp procentowych).

MAJĄTEK MIASTA
TABELA 7. MAJĄTEK BRUTTO MIASTA PUSZCZYKOWA
L.p.

Wyszczególnienie

Wartość na dzień
31.12.2020 r.

I.

Razem wartości niematerialne i prawne

239 396,64

II.

Razem środki trwałe

293 682 036,28

2.1.

Grunty

171 350 429,02

2.2.

Budynki, lokale

45 606 326,73

2.3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

72 912 165,09

2.4.

Kotły i maszyny energetyczne

2.5.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

2.6.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

2.7.

Urządzenia techniczne

2.8.

Środki transportu

114 800,00

2.9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej
niesklasyfikowane

947 183,31

1 477 929,21
192 621,92
21 009,37
1 059 571,63

Miasto posiada 3,6262% udziału w kapitale zakładowym Spółki Aquanet SA o wartości
40.659.832 zł.
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4. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

L.p.

Nazwa jednostki

Adres
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo
ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

Kierownik
Burmistrz
Andrzej Balcerek
Kierownik
Karol Majewski

1.

Urząd Miejski

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A.
Mickiewicza w Puszczykowie

ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

Dyrektor
Ewa Budzyńska

4.

Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich w
Puszczykowie

ul. Kasprowicza 1
62-040 Puszczykowo

Dyrektor
Beata Cierzniak

5.

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz ul. Rynek 15
Centrum Animacji Kultury
62-040 Puszczykowo
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5. CZŁONKOSTWO MIASTA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju
miast polskich. Jest najstarszą i największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad
310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju.
ZMP uczestniczy w pracach legislacyjnych poprzez działalność Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz różnych opiniotwórczych
instytucji. Istotą działalności stowarzyszenia jest również wsparcie eksperckie i merytoryczne
– udostępnianie aktualnych ekspertyz prawnych, prowadzenie Systemu Analiz Statystycznych,
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI
Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego skupia 111 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski Stanowi forum wymiany doświadczeń
i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Przedstawiciele Miasta uczestniczą
w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie natomiast pracownicy jednostek
organizacyjnych Miasta biorą udział w szkoleniach związanych z aktualną tematyką
samorządową.

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT”
Zadaniem Związku Międzyminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" jest
wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do
utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie
gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności polegające na:





zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z uczestnikami Związku
instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz
współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami,
inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania
porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
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prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.

Głównym zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących Związek
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Członkami Związku w roku 2020 były gminy: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo,
Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, Kościan (gm. wiejska),
Kościan (miasto), Puszczykowo, Opalenica, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, Zbąszyń.

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „SCHRONISKO”
Związek powstał celem wspólnego wykonywania zadania publicznego w zakresie tworzenia
warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gmin wchodzących
w skład Związku oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę
i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, w gminie
Kostrzyn.
Członkami Związku w roku 2020 były gminy: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn,
Kórnik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz.

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ
Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest stowarzyszeniem gmin i powiatów aglomeracji
poznańskiej, do którego należą: Miasto Poznań, powiat poznański, gminy powiatu
poznańskiego,
Śrem,
Szamotuły,
Skoki
i Oborniki, oraz gminy i powiaty wykazujące
silne związki z aglomeracją poznańską.
Puszczykowo
będące
gminą
powiatu
poznańskiego jest członkiem stowarzyszenia od
momentu jego założenia, które miało miejsce
18
lutego 2011 r.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei
samorządu
terytorialnego
oraz
obrona
wspólnych interesów członków stowarzyszenia,
a w szczególności wspieranie rozwoju
społeczno-gospodarczego Metropolii oraz
współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.
Stowarzyszenie Metropolia Poznań umożliwia
swoim członkom współpracę współfinansowaną
z budżetu środków europejskich w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W
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roku 2020 w ramach ZIT realizowano projekt, pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Podstawowym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest
wdrożenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Prace są systematycznie realizowane przy
dużym zaangażowaniu gmin, Powiatu Poznańskiego oraz samorządu województwa
wielkopolskiego.

POZNAŃSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURSTYCZNA
Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT) zostało założone w 2003
roku i aktualnie liczy 70 członków. PLOT przyczynia się do kreowania i promowania
pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji poznańskiej m.in. poprzez udział
w najważniejszych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, poprzez akcje
promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą oraz poprzez organizowanie wizyt
studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów.
Działania PLOT są skierowane na rozpowszechnianie informacji oraz kontakt z mediami,
przygotowanie publikacji, ale też szkolenia dla branży turystycznej i inne formy aktywności.
W roku 2020 Puszczykowo współpracowało z PLOT przy tworzeniu szlaku „Tropami bohaterów
filmu Tarapaty 2”. Do aplikacji turystycznej dodano informacje na temat szlaku, miejsc
znajdujących się na nim, jak również powiązań z akcją filmu. Miasto włączyło się również do
akcji #wracamydogry dzięki czemu Puszczykowo był reklamowane na portalach
społecznościowych prowadzonych i współpracujących z PLOT. Wciągu roku w informatorze
miejskim były umieszczane artykuł przygotowane przez pracowników PLOT zachęcające do
bezpiecznego zwiedzania różnych miejsc (w tym Puszczykowa) na terenie powiatu
poznańskiego. Artykuły ukazywały się również w informatorach miejskich i na stronach
internetowych innych gmin oraz pozostałych członków PLOT.
PLOT zaopatruje również puszczykowski punkt informacji turystycznej w różne materiały
promocyjne, foldery turystyczne i mini przewodniki, które również w roku 2020 były
przekazywane do punktu informacji turystycznej w Puszczykowie.

WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy
i podmioty działające w branży turystycznej. Do Stowarzyszenia należy obecnie 95 członków,
w tym 42 samorządy. WOT podejmuje szereg działań mających na celu budowanie jak
najlepszego wizerunku regionu wielkopolskiego. Zadaniem Stowarzyszenia jest dbanie
o rozwój turystyki w Wielkopolsce, lobbowanie na rzecz turystyki, m.in. poprzez współpracę
z samorządem wojewódzkim i z Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie.
Stowarzyszenie w roku 2020 skupiło się na rozwoju portalu dla członków organizacji, dającego
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dostęp do materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i zgromadzonej wiedzy niezbędnej do
efektywnego działania punktów informacji turystycznej. Uruchomione zostały szkolenia online, kończące się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia o ich ukończeniu.
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II. SYNTETYCZNY OPIS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU
I PROMOCJI MIASTA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa, uchwalona we wrześniu 2017 r. obejmuje
okres do 2030 roku. Z dokonanej diagnozy oraz badań społecznych wyłania się obraz
Puszczykowa jako niewielkiego ośrodka miejskiego z relatywnie silną, choć niewielką, lokalną
gospodarką i aktywnym, zamożnym społeczeństwem. Możliwości rozwoju za pomocą
aktualnych zasobów są jednak ograniczone. Problemem miasta jest starzenie się
społeczeństwa i związana z tym redukcja bazy podatkowej budżetu – dochodów własnych.
Planowanie kierunków rozwoju miasta zaczyna się z relatywnie wysokiego poziomu.
W strategii na pierwszy plan zostały wysunięte aspekty społeczne, w tym: – poprawa
możliwości zamieszkania, rozwój indywidualnej kreatywności i przedsiębiorczości oraz
budowa wspólnoty.
WIZJA
Puszczykowo – wyjątkowe miasto szanujące ludzi i środowisko.

Misja, czyli zestaw działań do podjęcia przez samorząd dla urzeczywistnienia wizji, brzmi:
MISJA

Dążymy do osiągnięcia wysokiej jakości życia przez harmonijny rozwój z poszanowaniem
wyjątkowości miejsca łączącego unikalne zasoby przyrodnicze i wartościową architekturę.

Budujemy poczucie wielopokoleniowej tożsamości na bazie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Tworzymy aktywną społeczność ludzi otwartych i kreatywnych.

Chronimy środowisko naturalne, dbamy o ciszę i ład przestrzenny.
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VII. Ochrona
środowiska i redukcja
hałasu cywilizacyjnego

VI. Ochrona
dziedzictwa kulturowego
i poprawa ładu
przestrzennego

V.
Rozwój
wyspecjalizowanej
turystyki weekendowej

IV. Zwiększenie
zaangażowania
młodzieży w środowisku

I.
Zwiększenie
atrakcyjności życia
w Puszczykowie,
zwłaszcza dla osób
młodych
II.
Rozwój
działalności kreatywnej i
profesjonalnej
III. Wzmocnienie
wspólnoty mieszkańców
i wytworzenie
przestrzeni spotkania

WIZJA
CELE STRATEGICZNE
PRIORYTETY

Puszczykowo
– wyjątkowe miasto szanujące ludzi i środowisko

Unikalność miasta, mieszkanie, praca, czas wolny

Do każdego z celów strategicznych zostały wyodrębnione kierunki działań. W 2020 roku
zostały zrealizowane następujące:

I. Zwiększenie atrakcyjności życia w Puszczykowie.
I.1 Zachęcanie do współdecydowania o sprawach istotnych dla młodych ludzi w pierwszych
latach aktywności zawodowej.
→ W ramach Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. zostały wydzielone
Projekty Miejskie oraz Projekty Zielone. Głównym celem realizacji Projektów Zielonych jest
tworzenie eko-inwestycji oraz atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych
w następujących kategoriach: Zielona infrastruktura, Błękitna infrastruktura, Ochrona
przyrody, Ochrona powietrza i atmosfery, Opieka nad zwierzętami, Gospodarowanie
odpadami, Edukacja ekologiczna, Ochrona przed hałasem. Każdy mieszkaniec mógł oddać dwa
głosy, jeden na Projekt Miejski, a drugi na Projekt Zielony. Koszt realizacji propozycji zadania
w PBO, w ramach Projektów Miejskich nie mógł być wyższy niż 180 tys. zł oraz niższy niż 25 tys.
zł. Natomiast koszt realizacji Projektu Zielonego nie mógł być wyższy niż 70 tys. zł, a niższy niż
5 tys. zł
Zostały utrzymane rozwiązania wprowadzone w 2018 r. dotyczące Puszczykowskiego Budżetu
Obywatelskiego: zwiększenie kwoty przeznaczanej corocznie na budżet obywatelski, ze
100 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych, zlikwidowanie ograniczeń wiekowych, propozycje
zadań mógł zgłaszać każdy mieszkaniec, możliwość głosowania przez każdego mieszkańca,
zmniejszenie liczby mieszkańców koniecznej do poparcia propozycji zadania. Te innowacje
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zdecydowanie zwiększyły zainteresowanie mieszkańców tą formą współdecydowania
o sprawach lokalnych.
I.3 Dostępne ekonomicznie i fizycznie usługi publiczne
→ dalsza synchronizacja rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej z pociągami i porządkowanie
bezpłatnej miejskiej komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej
I.4 Rozwój infrastruktury dla wszystkich pokoleń
→ zaplanowanie wdrożenia projektu pt. Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo - celem
projektu jest stworzeniu oraz utrzymanie 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do
Internetu o wysokich parametrach technicznych. Punkty dostępu do bezpłatnego Internetu
dla każdego zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Planowany
termin zakończenia projektu to 3 kwartał 2021 r. Całą kwotę pozyskano z budżetu środków
europejskich w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
→ kontynuacja oraz zakończenie w 2020 r. budowy parkingu przy dworcu w Puszczykowie,
park and ride – inwestycja zrealizowana w ramach projektu pt. „Utworzenie Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego
z budżetu środków europejskich (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20142020). W wyniku tej inwestycji powstało 46 miejsc postojowych dla samochodów oraz 26 dla
rowerów wraz z wiatą.
→ zagospodarowanie terenu wokół odrestaurowanej Willi "Mimozy" na cele społecznokulturalne, zlokalizowanej przy ulicy Poznańskiej 26 wraz z kupnem małej architektury
i wykonaniem oświetlenia terenu. Sposób zagospodarowania terenu wokół budynku zapewnił
otwarcie przestrzeni publicznej.
→ kontynuacja oraz zakończenie budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w ramach projektu pt. „Budowa remizy strażackiej”, dofinansowanego ze środków Powiatu
Poznańskiego
→ modernizacja obiektów oświatowych oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych:
● modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 - modernizacja
instalacji elektrycznej w piwnicach, części sal lekcyjnych, kuchni i świetlicy oraz
korytarzu, pomieszczeniach i sanitariatach przy sali gimnastycznej
→ urządzenie sztucznego lodowisko sezonowego
→ remonty i modernizacje ulic według rankingu wraz z budową lub modernizacją oświetlenia
(ul. Krótka, ul. Żupańskiego, ul. Żwirowa, ul. Sobieskiego, ul. Mazurska na odcinku od
ul. Pomorskiej do ul. Gajowej, ul. Kasprowicza, ul. Langego, ul. Dworcowa na odcinku od
ul. Mazurskiej do drogi 430,
→ budowa oświetlenia (ul. Podgórna oraz skwer przy ul. Kopernika, ul. Sasankowa, ul. Gołębia,
Dębowa, Narcyzowa)
→ budowa bezpiecznych przejść dla pieszych z azylem oraz oznakowaniem aktywnym:
● ul. Cyryla Ratajskiego na wysokości ul. Spokojnej
● ul. Nadwarciańska na wysokości ul. Nowe Osiedle
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II. Rozwój działalności kreatywnej

II.5 Usprawnienie transportu publicznego (połączenia z Poznaniem) i komunikacji
elektronicznej
→ realizacja projektu pt. Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo - celem projektu jest
stworzeniu oraz utrzymanie 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o
wysokich parametrach technicznych. Punkty dostępu do bezpłatnego Internetu dla każdego
zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Planowany termin
zakończenia projektu to 1 kwartał 2021 r. Całą kwotę pozyskano z budżetu środków
europejskich w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
→ budowa parkingu przy dworcu w Puszczykowie, inwestycja realizowana w ramach projektu
pt. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, dofinansowanego z budżetu środków europejskich (Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014-2020)

III. Wzmocnienie wspólnoty mieszkańców i wytworzenie przestrzeni spotkania

III.1 Wykreowanie i organizacja cyklicznych wydarzeń integrujących mieszkańców miasta
→ organizacja spotkań z ciekawymi mieszkańcami miasta w formie online
→ akcja społeczna pt. “Proszę załóż maseczkę” polegająca na dystrybucji plakatów
informacyjnych, na których mieszkańcy Puszczykowa apelowali noszenie maseczek w
miejscach publicznych. Plakaty zostały rozdystrybuowane do sklepów spożywczych, punktów
handlowych i usługowych oraz na przystankach autobusowych na terenie miasta
Puszczykowa.

III.3 Działania na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami
→ zajęcia dla osób starszych, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie dają nowe
technologie prowadzone w ramach Akademii Seniora przez Bibliotekę Miejską Centrum
Animacji Kultury w formie online
→ miasto zorganizowało pomoc dla osób starszych w ramach akcji #WspierajSeniora. Program
skierowany był do osób po 70 roku życia, które zdecydowały się pozostać w domu w związku
z utrzymującym się stanem epidemii. Wolontariusze wspierali Seniorów oraz osoby
potrzebujące w sprawach związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym.

RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2020

26

→ Pomoc dla domów opieki w Puszczykowie
Dwa domy opieki znajdujące się w naszym mieście: Rezydencja Seniora oraz Pensjonat
“Radosna Jesień” otrzymały wsparcie w postaci maseczek jednorazowych oraz rękawiczek
niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania placówek. Materiały te zostały dostarczone
placówkom w okresie, w którym było bardzo trudno na rynku otrzymać ww. artykuły.

III.5 Odnawianie i adaptowanie pod funkcje kultury i integracji społecznej zabytkowych
budynków
→ rozwój oferty kulturalnej miasta poprzez wykorzystanie hali widowiskowo-sportowej
i zrewitalizowanej willi Mimozy.

IV. Zwiększenie zaangażowania młodzieży

IV.2 Promocja młodzieżowych liderów życia społecznego i współpraca z nimi w celu
aktywizacji młodzieży
→ promocja idei wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej
→ aktywizacja młodzieży w ramach budżetu obywatelskiego

V. Rozwój wyspecjalizowanej turystyki weekendowej

V.2 Urządzenie przestrzeni miejskiej pod potrzeby weekendowego ruchu turystycznego
→ budowa parkingu buforowego (powiązanie z celem operacyjnym II. 5 i VII.3) w
Puszczykowie w ramach projektu „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego z budżetu środków
europejskich (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020)

V.6 Organizacja ruchu turystycznego w oparciu o produkt turystyczny, aglomeracyjne
pakiety pobytowe
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→ utworzenie wraz z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz gminami Kórnik,
Mosina, Komorniki, Poznań oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym szlaku turystycznego
śladami bohaterów filmu "Tarapaty 2". "Tarapaty 2" to przygodowy film familijny z wątkiem
kryminalnym, nakręcony na podstawie książki, w której Puszczykowo jest jednym z miejsc
akcji. Próbując rozwikłać zagadkę kradzieży arcydzieła Moneta, bohaterowie wędrują po
Poznaniu, Puszczykowie i Wielkopolskim Parku Narodowym. Szlak turystyczny dostępny jest
w aplikacjach turystycznych gmin biorących w nich udział, na stronach tych gmin oraz w wersji
papierowej w punktach informacji miejskiej.

VI. Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa ładu przestrzennego

VI.1 Wprowadzenie miejskiej polityki krajobrazowej
→ wdrożenie rozwiązań zgodnie z utworzonym „Katalogiem Dobrych Praktyk – meble miejskie
Puszczykowa” dotyczących poprawy estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznych”
→ promocja „Katalogu Dobrych Praktyk” – zawierającego propozycje rozwiązań elementów
małej architektury, reklam, szyldów, ogrodzeń o spójnym charakterze do wdrożenia
i stosowania na terenie miasta.
→ wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej „Puszczykowo – energia ciszy”
VI.3 Kreowanie ładu przestrzennego jako cennego zasobu pod funkcje turystyczne
i osiedleńcze
→ budowa obiektów małej architektury na terenie miasta: Rynek, przed budynkiem willi
Mimoza, ul. Poznańska
→ realizacja nasadzeń (zgodnie z kompleksowym projektem zieleni miejskiej) – wzdłuż ulic
Studziennej, Sobieskiego, Czarnieckiego i Jarosławskiej
→ zamontowanie na terenie miasta we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach
dodatkowych koszy na psie odchody
→ poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wprowadzenie odpowiednich rozstrzygnięć
dotyczących organizacji ruchu:
● budowa oświetlenia (ul. Podgórna oraz skwer przy ul. Kopernika, ul. Sasankowa,
ul. Gołębia, Dębowa, Narcyzowa)
● budowa bezpiecznych przejść dla pieszych z azylem oraz oznakowaniem aktywnym:
ul. Cyryla Ratajskiego na wysokości ul. Spokojnej, ul. Nadwarciańska na wysokości
ul. Nowe Osiedle
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VII. Ochrona środowiska i redukcja hałasu cywilizacyjnego

VII.3 Poprawa stanu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza
→ realizacja programu ochrony powietrza – dotacja z budżetu miasta na wymianę pieców
węglowych (w 2020 r. zostało wymienionych 51 pieców węglowych na nowoczesne instalacje
grzewcze)
→ w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica,
Puszczykowo, Suchy Las Miasto Puszczykowo przeprowadziło montaż instalacji
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w domach mieszkańców. Urządzenia produkujące
tzw. “zieloną energię” montowane były w domach jednorodzinnych osób, którzy złożyli
deklaracje udziału w przedsięwzięciu. Dofinansowanie tych inwestycji wynosi aż 85%.
→ kompleksowego wsparcia dla osób chcących skorzystać z rządowego programu Czyste
Powietrze w Urzędzie Miejskim
→ dofinansowanie dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania
spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny, w ramach
lokalnego programu pomocy społecznej dla mieszkańców.
→ program dla mieszkańców “Łap deszczówkę”. Mieszkańcy Puszczykowa mają możliwość
otrzymania wsparcia finansowego na realizację systemów deszczowych, takich jak m.in.
ogrody deszczowe (w pojemniku lub w gruncie), studnie chłonne, naziemne wolnostojące
szczelne zbiorniki czy podziemne szczelne zbiorniki na wody opadowe. O dotację mogą się
ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju wybranego systemu deszczowego,
wynosi od 50% do 70%.
→
Niebiesko-zielona infrastruktura w Puszczykowie: zagospodarowanie wody deszczowej
w obrębie Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie. Zadanie było
realizowane w terminie od 19.11.2020 r. do 29.11.2020 r. i polegało na wykonaniu
podziemnego i naziemnego systemu magazynowania wody opadowej (z dachu budynku) wraz
z instalacją umożliwiającą jej rozprowadzenie w obrębie budynku użyteczności publicznej Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz - Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.
Miasto uzyskało dotacje ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach
programu pn. „Deszczówka”.
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III. BUDŻET OBYWATELSKI
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

W piątej edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego, zwyciężył projekt miejski: „SPORTEDUKACJA-INTEGRACJA" WIELOFUNKCYJNY TEREN PRZY UL. LIBELTA” oraz projekt zielony:
„Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”.
Statystyki wyglądały następująco, w sumie
oddano 1162 głosy. Za pośrednictwem
strony internetowej zagłosowało 1137 osób,
a tradycyjnie na papierze 25.
Należy podkreślić, ze nowością w tej edycji
były projekty zielone, które cieszyły się
zainteresowaniem mieszkańców.

Lp.

Nazwa projektu

Ilość
głosów

PROJEKTY MIEJSKIE
1

"SPORT-EDUKACJA-INTEGRACJA" WIELOFUNKCYJNY TEREN PRZY UL.

511

LIBELTA

2

Budowa Skateparku

302

3

Naturalny plac zabaw wraz z infrastrukturą

271

4

Zorientowane Puszczykowo

78
PROJEKTY ZIELONE

1

Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!

837

2

Serce Puszczy

325

Wnioskodawcą projektu miejskiego pn. „SPORT-EDUKACJA-INTEGRACJA" WIELOFUNKCYJNY
TEREN PRZY UL. LIBELTA, byli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt dotyczy
zagospodarowania terenu przy ul. Libelta - wokół boisk, kortów i placu zabaw. Ma na celu
wzbogacenie oferty istniejącego już na tym obszarze kompleksu sportowo-rekreacyjnego po
to, by puszczykowianie jeszcze chętniej z niego korzystali. W ramach projektu powstaną: sala
w zieleni oraz ścianka tenisowa.
Sala w zieleni - miejsce to będzie służyć mieszkańcom, jako strefa dedykowana do relaksu
i spotkań towarzyskich. Realizacja projektu umożliwi prowadzenie warsztatów, spotkań,
szkoleń tematycznych oraz wykładów poza budynkami. Teren ten ma szansę stać się miejscem
integrującym mieszkańców i zachęcającym do wspólnego spędzania czasu (główne zadania:
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montaż elementów małej architektury w tym: stołów i ławek oraz nasadzenia zieleni).
Natomiast powstanie nowej ścianki tenisowej umożliwi trenowanie tenisa ziemnego
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Puszczykowa bez konieczności płacenia za kort i
trenera (główne zadania: montaż parabolicznej ścianki do trenowania tenisa, odświeżenie
płyty boiska asfaltowego).
Projekt zielony, „Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”, to inicjatywa mieszkańców, którzy
chcą rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w Puszczykowie. Smog stał się jedną z
najczęstszych nienaturalnych przyczyn śmierci Polaków. Wg danych Europejskiej Agencji
Środowiska, co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce traci życie prawie 46 000
osób. Pomimo prowadzonej sukcesywnie akcji wymiany starych pieców dofinansowywanej z
budżetu Puszczykowa, w dalszym ciągu jest wiele domów, z których kominów unosi się trujący
dym. Jedna osoba spalająca w swoim piecu odpady, lekceważąca zdrowie swoje i swoich
sąsiadów, może spowodować, że na wielu okolicznych posesjach stężenie pyłów zawieszonych
przekracza wielokrotnie poziom alarmowy i nie pozwala na otwieranie okien!
W tym samym czasie czujniki jakości powietrza zainstalowane w pięciu punktach miasta mogą
nie wskazywać niczego groźnego, ponieważ tak zwana niska emisja charakteryzuje się
lokalnym występowaniem, zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie. W miejscach odległych od
siebie o 100-200 m mogą panować zupełnie różne stężenia pyłów zawieszonych.
Rozwiązaniem tego problemu jest zakup drona analizującego skład spalin wydostających się z
kominów, co pozwoli na określenie rodzaju spalanego paliwa stałego. Operatorami dronów są
zwykle odpowiednio przeszkoleni Strażnicy Miejscy, którzy na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych - drona mogą wystawić mandat trucicielowi lub zgłosić go do sądu wniosek o
ukaranie.
Zwycięski projekt ma na celu eliminację spalania odpadów i paliw o niskiej jakości,
nieodpowiadającej normom, a przez to – poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców
Puszczykowa.
Przypomnijmy, iż w bieżącym roku mieszkańcy naszego Miasta po raz piąty już mogli zgłosić
swoje propozycje zadań do realizacji, które w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają
potrzebom lokalnym. Propozycje zadań, które przeszły analizę merytoryczną, m.in. co do
możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostały
poddane pod głosowanie, które trwało 14 dni, od 28 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 r.
Głosowanie odbywało się w formie papierowej i elektronicznej. Każdy mieszkaniec mógł
zagłosować na dwa projekty. W piątej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli do
rozdysponowania w sumie 250 tys. złotych. Na projekty miejskie 170 tys. zł, a na projekty
zielone 80 tys. zł.
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IV.

OPIS DZIAŁALNOŚCI MIASTA W ROKU 2019

1. GOSPODARKA KOMUNALNA I INFRASTRUKTURA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo
w latach 2017-2021 uchwalono dnia 22 sierpnia 2017 r. (Uchwała nr 231/17/VII Rady Miasta
Puszczykowa).
Miasto jest w posiadaniu 5 budynków komunalnych w następujących lokalizacjach:
a)
ul. Poznańska 4
b)
ul. Poznańska 36
c)
ul. Wysoka 1
d)
ul. Wysoka 22
e)
ul. Niwka Stara 8
Łączna ilość lokali mieszkaniowych w tych obiektach wynosi 53, w tym 32 lokale komunalne,
9 lokali w budynkach użyteczności publicznej, 11 lokali w budynkach wspólnot
mieszkaniowych i 1 lokal socjalny.
W 2020 roku w obiekcie przy ul. Poznańskiej 4 i Wysokiej 22 wykonano modernizację instalacji
grzewczej poprzez
- Wykonanie instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Wysokiej 22
- Wykonanie instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 4
Lokale stanowiące majątek miasta

Liczba

Lokale socjalne

1

Lokale komunalne

32

Lokale w budynkach użyteczności publicznej

9

Lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych

11

OGÓŁEM

53

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku na liście oczekujących na przydział mieszkania
komunalnego było zapisanych 75 osób.

RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2020

32

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Dostęp gospodarstw domowych do poszczególnych elementów infrastruktury technicznej na
terenie Puszczykowa w roku 2020 obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj infrastruktury

Udział mieszkańców
posiadających dostęp do danej
infrastruktury

Sieć wodociągowa

98 %

Sieć kanalizacyjna

98 %

Sieć gazowa

98 %

Sieć światłowodowa

45 %

W roku 2020 do kolejnych gospodarstw domowych zostały wykonane przyłącza sieci
światłowodowej, realizowane przez firmę INEA. Spowolnienie rozwoju sieci jest tłomaczone
przez wykonawcę stosunkowo wysokimi kosztami realizacji sieci i czasowym wyczerpaniu
środków zewnętrznych przeznaczanych na dofinansowanie tego typu inwestycji.

W roku 2020 w ramach wieloletniego programu budowy dróg zrealizowano następujące
inwestycje:
Budowa ulicy Krótkiej
Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z przebudową oświetlenia, pieszo-jezdnia o
szerokości 5,0 – 5,5 m na długości 177 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej pełnej
oraz ażurowej, gr. 8 cm; odwodnienie powierzchniowe
Budowa parkingu przy ulicy Kościelnej
nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, długość 375 m, szerokość jezdni 6,0 –
7,1 m, szerokość drogi bocznej 4,5 - 5,1 m; chodnik dwustronny z kostki betonowej gr. 8 cm,
szerokość chodnika 1,4 - 2,0 m, dł. 150 m; odwodnienie do kanalizacji deszczowej. Zatoka
parkingowa: szerokość 4,5 m, długość 46 m, 21 miejsc parkingowych, nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm.
Budowa ulicy Żwirowej
budowa ulicy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, długość ulicy 427 m,
szerokość jezdni 5,0 - 5,3 m, chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm, szerokość chodnika 2,0 - 2,6
m, odwodnienie do kanalizacji deszczowej, oświetlenie LED 39 W - szt. 2
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Budowa ulicy Sobieskiego
nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość 999 m, szerokość jezdni 7,0 –
7,2 m, chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm, szerokość chodnika 1,25 - 2,0 m, odwodnienie do
kanalizacji deszczowej, oświetlenie LED 36W szt. 9.
Budowa ulicy Mazurskiej
Odcinek od ulicy Pomorskiej do ulicy Gajowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
ulicznym - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, długość budowanej ulicy
509,6 m, jezdnia szerokość 5,0 - 5,6 m, szerokość chodnika 2,0 - 2,6 m; odwodnienie: istniejący
kolektor deszczowy, oświetlenie LED 36 W szt. 9.
Budowa ulicy Langego
budowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm, długość drogi 177m, szerokość
jezdni 4,5 m, chodnik z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym, szerokość
chodnika 1,25m - 2,25m. Wykonano wyniesione skrzyżowanie z ul. Kasprowicza z kostki
betonowej o gr. 8cm w kolorze czerwonym.
Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
w formule "zaprojektuj i wybuduj" - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
długość 149 m, szerokość jezdni 6,0 m, 46 miejsc parkingowych z kostki granitowej,
odwodnienie do kanalizacji deszczowej, montaż 8 ławek; koszy na śmieci szt. 6; wiaty
rowerowej, toaleta publiczna: Powierzchnia zabudowy: 34,65 m2,powierzchnia użytkowa
23,43 m2. oświetlenie LED 36 W szt. 9.
Modernizacja ul. Kasprowicza
rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i parkingu. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na
jezdni i parkingu z betonu asfaltowego gr. 5cm, długość drogi 140m, szerokość jezdni 6 m.
Remont mostku na Kanale Mosińskim w ramach współpracy z innymi gminami - remont płyty
jezdnej, wzmocnienie dojazdów przed obiektem, renowacja starych balustrad, roboty
antykorozyjne na dźwigarach głównych i poprzecznicach

Inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych zestawiono poniżej:
Remont nawierzchni ulicy Dworcowej
na odcinku od ul. Mazurskiej do drogi 430, wykonanie nakładki asfaltowej, umocnienie
poboczy i wyprofilowanie skarp.
Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Cyryla Ratajskiego na wysokości ulicy Spokojnej
budowa przejścia dla pieszych z azylem o szerokości 2,4m o nawierzchni z kostki betonowej
o gr. 8cm. Długość odcinka jezdni objętej przebudową 35,99m. Po obu stronach ul. Cyryla
Ratajskiego przebudowano chodnik wraz z oznakowaniem aktywnym.
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Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Nadwarciańskiej na wysokości ul. Nowe Osiedle
- budowa przejścia dla pieszych z azylem o szerokości 2,4m o nawierzchni z kostki betonowej
o gr. 8cm. Długość odcinka jezdni objętej przebudową 47,39 m. W celu połączenie istniejących
ciągów dla pieszych wybudowano chodnik z nawierzchni z kostki betonowej wraz
z oznakowaniem aktywnym.

W roku 2020 prowadzono dalsze prace nad budową oświetlenia miejskich ulic. Zrealizowano
następujące projekty:
Budowa oświetlenia ulicy Podgórnej bocznej oraz skweru przy ul. Kopernika
montaż łącznie 8 lamp, oprawa LED 47W
Budowa oświetlenia ulicy Sasankowej
montaż 19 lamp, oprawa LED 71W
Budowa oświetlenia ulicy Gołębiej bocznej
montaż 5 lamp, oprawa LED 68W
Budowa oświetlenia ulicy Dębowej
montaż 10 lamp, oprawa LED 47W
Budowa oświetlenia ulicy Narcyzowej
montaż 7 lamp, oprawa LED 55W

Wykonano następujące inwestycje i remonty w miejskich obiektach kubaturowych:
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
powierzchnia zabudowy: 226,60 m2, powierzchnia użytkowa: 249,90 m2. Budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zapleczem socjalnym o długości 17,37m i szerokości
14,92m oraz wysokości całkowitej 6,0 m. Na parterze znajduje się hala garażowa o powierzchni
129,1 m2 z 2 bramami segmentowymi o wysokości 4,20m, magazyn, kotłowni, zaplecze
sanitarne i szatnia, a na piętrze: biuro, sala narad, kuchnia z pom. socjalnym. Ogrzewanie
gazowe, przepompownie ścieków. Teren wokół budynku jest utwardzony kostką betonową
wraz z siecią kanalizacji deszczowej.
Przebudowa budynku garażowo-magazynowego na harcówkę
powierzchnia zabudowy: 134,1 m2,powierzchnia użytkowa 123,76 m2, kubatura 438,5 m3.
Obiekt użyteczności publicznej przeznaczony na pomieszczenia harcówki. Budynek
murowany, konstrukcja dachu z płyt żelbetowych; sala integracyjna, pokój biurowy, magazyn,
zaplecze sanitarne.
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Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2
modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicach, części sal lekcyjnych, kuchni i świetlicy oraz
korytarzu, pomieszczeniach i sanitariatach przy sali gimnastycznej, (wymiana części
przewodów, montaż opraw oświetleniowych, montaż puszek i osprzętu – łączniki, montaż
puszek i gniazd podstawowych, montaż przewodów do gniazd.
Zagospodarowanie terenu wokół willi "Mimoza" przy ulicy Poznańskiej 26 wraz zakupem
małej architektury i wykonaniem oświetlenia terenu
Roboty rozbiórkowe części budynku gospodarczego, roboty branży drogowej związane z
budową nawierzchni i zjazdu, roboty branży kanalizacyjnej: odwodnienie działki poprzez
budowę zamkniętego systemu odprowadzania wody opadowej, zakup ławek, stojaka na
rowery.
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA
W dniu 15 stycznia 2020 roku miasto podpisało umowę z firmą: Green Waste sp. z o.o
z siedzibą w Gryfinie, 74 – 101, ul. Łużycka 87 na sprzątanie ulic i utrzymania czystości na
terenie miasta.
Zakres prac obejmuje m.in.: bieżące opróżnianie koszy ulicznych (178 sztuk) i koszy na psie
odchody (20 sztuk); utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, mycie wiat
przystankowych.
Zakres prac związanych z przedmiotową umową jest bardzo szeroki o obejmuje m.in.:
przeprowadzenie prac związanych z myciem znaków drogowych, dwukrotne w ciągu roku
mycie wiat przystankowych., utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych i tablic.
Odpady komunalne są zbierane sześć dni w tygodniu ze skwerów i parkingów, rond,
chodników, trawników oraz z powierzchni całego pasa drogowego o długości około 71 km.
Szacunkowa powierzchnia ww. obrzeży wynosi 50.700 m2. Trawa i chwasty wyrastające przy
znakach drogowych, lampach ulicznych, barierach, chodnikach i krawężnikach oraz ścieżkach
rowerowych w ciągach pieszych i jezdniach są usuwane na bieżąco.
W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezwłocznie usuwane są z pasa drogi
pozostałości przewożonych ładunków, oraz uszkodzonych części pojazdów.
Czystość na terenie miasta w zakresie prowadzenia zamiatania mechanicznego, prowadzona
jest przez konsorcjum firm utworzonych przez Nowacka Anna Paulina BRIKBAU z siedzibą w
Kórniku ul. Śremska 27 oraz Sobierajska-Nowacka Hanka Maria Zakład Usługowo-Handlowy
BUD-HANEX z siedzibą w Kórniku ul. Wojska Polskiego 18. Oprócz pozimowego oczyszczania
dróg, czynności te były w 2020 roku wykonywane 4-krotnie. Zamiataniem jest objętych około
55 km dróg, a także wybranych chodników o długości około 12 km, oraz parkingów
o powierzchni 8 035 m kw.
RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2020

36

2. TRANSPORT PUBLICZNY
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

Na terenie Miasta Puszczykowa funkcjonuje bezpłatna linia autobusowa nr 695 obsługiwana
w roku 2020 przez firmę BIS TRANS Usługi Transportowe Łukasz Gałęcki z Dopiewa.

Rozkład jazdy jest w miarę możliwości dostosowywany do zajęć szkolnych, oraz rozkładu
jazdy pociągów PKP zatrzymujących się w mieście. W ciągu dnia autobus wykonywał 17
kursów, w tym jeden tzw. „szkolny” odwożący dzieci ze szkoły na Stare Puszczykowo.
Długość pojedynczego kursu, to około 20 km, średnio w miesiącu liczba przejechanych
wozokilometrów wynosi około 6700, w roku 2020 na linii 695 autobusy przejechały około
80500 wozokilometrów.
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Ponadto przez Puszczykowo
przejeżdżają autobusy MPK
Poznań linii 651, na które Miasto
przeznaczyło w roku 2020 dotację
celową do Zarządu Transportu
Miejskiego w wysokości ponad
713000 zł.
W ciągu doby realizowanych jest
22 kursów na trasie Poznań
Dębiec – Mosina Dworzec
Kolejowy,
w
roku
ilość
przejechanych wozokilometrów
wyniosła około 101700.
W ramach poprawy komfortu
korzystających z komunikacji
zbiorowej Miasto rozpoczęło
w 2019 r. realizację projektu
„Utworzenie
Zintegrowanego
Węzła
Przesiadkowego
Puszczykowo
wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”,
którego celem jest powstanie
nowoczesnego
centrum
przesiadkowego z parkingiem
P&R, dogodnym dojazdem dla
rowerzystów oraz infokioskiem.
Prace rozpoczęto w roku 2019, a
zakończono z końcem 2020.

Puszczykowo posiada również połączenie komunikacyjne autobusowe PKS na linii PoznańŚrem. W ciągu doby liczba par kursów autobusów PKS na tej trasie została ograniczona
do 5.
Miasto posiada również połączenie kolejowe z Poznaniem i Lesznem. Puszczykowo
obsługiwało w 2020 r. dziennie 21 par pociągów, przy zwiększonym natężeniu ruchu
w godzinach dojazdów do pracy i z pracy. Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
na tym odcinku w roku 2021 zwiększyło liczbę połączeń dziennych do 26 par pociągów.
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3. OŚWIATA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wychowanie przedszkolne w roku 2020 realizowane było w:




oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
przedszkolu publicznym prowadzonym przez podmiot prywatny,
przedszkolach niepublicznych.

Oddziały przedszkolne prowadzone przez gminę
Nazwa i adres placówki

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Puszczykowie
ul. Wysoka 1
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
w Puszczykowie
ul. Kasprowicza 1
Razem:

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2019/2020

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2020/2021

2

2

2

2

4

4

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Nazwa i adres placówki

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Puszczykowie
ul. Wysoka 1
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
w Puszczykowie
ul. Kasprowicza 1
Razem:

Liczba uczniów w roku
szkolnym 2019/2020

Liczba uczniów w roku
szkolnym 2020/2021

33

35

35

34

68

69
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Liczba dzieci w przedszkolach: publicznym i niepublicznych w roku 2020
Liczba dzieci
Nazwa i adres placówki

Prywatne Przedszkole
Pracowite Pszczółki
ul. Wysoka 2
Niepubliczne Polsko –
Angielskie Przedszkole Kotki
Dwa
ul. Poznańska 5
Niepubliczne Przedszkole
Bajkowe Wzgórze
ul. Gołębia 47
Niepubliczne Przedszkole
Leśni Przyjaciele
ul. Przyszkolna 1
Niepubliczne Przedszkole
Chatka Kubusia Puchatka
ul. Niepodległości 14
Kasprowicza 4
Razem w niepublicznych
Publiczne Przedszkole
Czarodziejski Zamek
ul. Czarnieckiego 2
Łączna liczba dzieci
w przedszkolach:

w roku szkolnym 2019/2020

Liczba dzieci
w roku szkolnym
2020/2021

47

46

55

66

31

34

99

92

78

78

310

316

98

104

408

420
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Liczba oddziałów w przedszkolach publicznym i niepublicznych w roku 2020
Nazwa i adres placówki

Prywatne Przedszkole
Pracowite Pszczółki
ul. Wysoka 2
Niepubliczne Polsko –
Angielskie Przedszkole Kotki
Dwa
ul. Poznańska 5
Bajkowe Wzgórze Niepubliczne
Przedszkole
ul. Gołębia 47
Niepubliczne Przedszkole
Leśni Przyjaciele
ul. Przyszkolna 1
Niepubliczne Przedszkole
Chatka Kubusia Puchatka
ul. Niepodległości 14,
Kasprowicza 4
Razem w niepublicznych

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2019/2020

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2020/2021

2

2

4

3

2

2

5

5

4

4

17

16

Publiczne Przedszkole
Czarodziejski Zamek
ul. Czarnieckiego 2,
Puszczykowo

5

4

Razem:

22

20
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SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoły prowadzone przez Miasto Puszczykowo w latach 2019/2020 i 2020/ 2021
Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2019/2020

Nazwa i adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Adama Mickiewicza w
Puszczykowie, ul. Wysoka 1
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców
Wielkopolskich w
Puszczykowie, ul.
Kasprowicza 1
Razem:

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2020/2021

18

17

24

24

42

41

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w roku szkolnym
2019/2020 i 2020/2021
Liczba uczniów w roku
szkolnym 2019/2020

Nazwa i adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Wysoka 1
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Kasprowicza 1
Razem:

Liczba uczniów w roku
szkolnym 2020/2021

346

337

524

515

870

852

Liczba etatów – nauczyciele
w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Powstańców
Wielkopolskich
Razem:

Liczba etatów w roku
2019/2020

Liczba etatów w roku 2020/21

53,32

51,28

70,24

79,90

123,56

131,18
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Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego (stan na 30 września 2019 i 2020 r.)
Stażysta

Nazwa szkoły

Kontraktowy

Mianowany

2019

2020

2019

2020

2019

2,89

2,19

9,67

9,67

27,17 24,36

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców
Wielkopolskich

11,32

8,22

17

Ogółem:

14,21 10,41 26,67 34,17 45,06 45,63 37,62 40,97

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

2020

Dyplomowany

2019

2020

13,59 15,06

24,50 17,89 21,27 24,03 25,91

W szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo zatrudniona jest dobrze
wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje
kwalifikacje, wielu posiada uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów.
W 2020 r. troje nauczycieli zdało egzamin i uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.

Wyniki egzaminów klas ósmych w roku 2020
Średnia

Język polski

Matematyka

Język
angielski

SP1

64,31

44,40

66,87

---

SP2

57,77

54,77

62,89

100

Miasto

60,90

50,30

64,39

100

59,39

49,56

54,81

54,81

56,90

44,06

51,52

39,61

okręgu

56,40

43,34

51,86

Kraj

59

46

54

powiatu
poznańskiego
województwa
wielkopolskieg
o

Język
niemiecki

45
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INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2020
Lp.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza – remonty i inwestycje 2020 r.

1

Zamontowanie monitoringu wizyjnego w budynku B

2

Zakup 3 szt. tablic multimedialnych

3

Wiata rowerowa

4

Zakup mebli do klas 0

5

Remont sanitariatów i wymiana poziomu kanalizacji

6

Wymiana ogrodzenia od ul. Wysokiej

7

Prace malarskie w pomieszczeniach po CAK

8

Demontaż i montaż podwieszanych sufitów w pomieszczeniach po CAK

9

Wymianę kostki poz-bruk przed budynkiem szkoły

10

Malowanie biblioteki, sekretariatu oraz 3 klas lekcyjnych

11

Inne bieżące remonty związane z awariami.

Lp.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich – remonty i inwestycje
2020 r.

1

Remont posadzek wraz z zamontowaniem nowych wykładzin w sześciu salach lekcyjnych(wymiana wykładzin dywanowych na zmywalne - dezynfekcja COVID-19) i położenie nowej
wykładziny w bibliotece.

2

Malowanie sali lekcyjnej nr 32.

3

Remont biblioteki szkolnej (szpachlowanie, malowanie, zabudowa rur, podciągnięcie kabli
do sieci informatycznej).

4

Położenie papy na łączniku sali gimnastycznej.

5

Zamontowanie nowego kominka wentylacyjnego oraz naprawienie pęknięcia na dachu
budynku.
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6

Prace remontowe na dachu budynku – kolejny etap.

7

Zamontowanie wiaty rowerowej.

8

Rozbudowanie systemu telewizji dozorowej.

9

Zamontowanie klimatyzacji w ośmiu salach lekcyjnych.

10

Zmodernizowanie sieci komputerowej (wykonanie dodatkowego przyłącza do gabinetu
pedagoga i psychologa).

Programy i projekty
Lp.

1.

2.

3.

4.

Realizowane programy, projekty edukacyjne
Zadanie było realizowane w terminie od 1.04.2020 r. do 31.10.2020 r. Projekt polegał na
zakupie sprzętu komputerowego, który został udostępniony uczniom i nauczycielom
puszczykowskich szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie kształcenia na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zadanie było realizowane w terminie od 1.05.2020 r. do 31.11.2020 r. Projekt polegał na
zakupie sprzętu komputerowego, który został udostępniony uczniom i nauczycielom
puszczykowskich szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie kształcenia na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Szkolny Klub Sportowy – program.
Celem jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie
warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych uczniów. Promocja
różnorodnych dyscyplin sportowych.
Program 500+ dla nauczycieli
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie miasta skorzystali z możliwości
dofinansowania do zakupu sprzętu do kształcenia na odległość. Łącznie 90 nauczycieli
otrzymało refundację.

POMOC UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
Obowiązkiem gminy zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, jest zapewnienie
uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się na podstawie art. 127 wyżej
przytaczanej ustawy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do szkoły ponadpodstawowej do ukończenia
przez ucznia 21 roku życia.
Realizując w/w obowiązek Burmistrz Miasta Puszczykowa podpisał umowy z dwoma firmami
przewozowymi, a także z czworgiem rodziców uczniów, którzy dowożą dzieci prywatnymi
samochodami do placówek w Poznaniu. W 2020 r. zapewniono transport 13 uczniom do szkół
i placówek na terenie Mosiny i Poznania.
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Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizują na podstawie opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno – pedagogicznych edukację w szkołach podstawowych, przedszkolu
publicznym oraz jednym niepublicznym na terenie Miasta Puszczykowa.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
1. Stypendia socjalne dla uczniów - Miasto udziela uczniom pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Tą formą pomocy może zostać objęty uczeń, który znajduje się
w trudnej sytuacji materialnej, dochód w rodzinie nie przekracza 528 zł na osobę.
Stypendia przyznawane są na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. W 2020 r.
stypendia otrzymało 51 uczniów.
2. Uczniowie mogą również otrzymać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
w ramach Rządowego Programu – Wyprawka szkolna. W roku szkolnym 2019/ 2020 tym
programem objęto 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Puszczykowie.
3. W roku szkolnym 2019/20 oraz 2020/21 uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych
zostali wyposażeni w bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały
edukacyjne.

NAGRODY ZA WYNIKI W NAUCE I INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczniowie nagradzani są nagrodami Rady Miasta Puszczykowa za szczególne osiągnięcia w
dziedzinie sportowej, naukowej, artystycznej.
W 2020 wpłynęło 57 wniosków.
Wszystkich nagrodzono:
- 10 osób otrzymało nagrody po 800 zł,
- 24 osoby otrzymały nagrody po 350 zł,
- 23 osoby otrzymały nagrody po 150 zł.
Czyli łącznie wydatkowano na nagrody 19.850 zł.
Wypłacono stypendia uczniom uzdolnionym




w wysokości 120 zł miesięcznie – 7 uczniów
w wysokości 85 zł miesięcznie – 3 uczniów
w wysokości 50 zł miesięcznie – 3 uczniów

Świadczenie przyznano miesięcznie od stycznia do sierpnia 2020 r. Łącznie wydatkowano na
ten cel 9 960 zł.
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OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3
Liczba miejsc w żłobku w roku 2020 – placówka niepubliczna
Nazwa placówki

Żłobek Czarodziejski Zamek
ul. Czarnieckiego 2

Liczba miejsc w roku szkolnym
2019/2020

Liczba miejsc w roku szkolnym
2020/2021

48

48

Jedyny żłobek funkcjonujący na terenie Miasta Puszczykowa w 2020 r. to placówka
niepubliczna, prowadzona przez podmiot prywatny Na mocy uchwały Nr 32/18/VIII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. z budżetu Miasta Puszczykowa przekazywana
jest dotacja celowa na każde dziecko, które jest objęte opieką w żłobku prowadzonym na
terenie Puszczykowa w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie i którego rodzice/prawni
opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
Poznań-Wilda, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta Puszczykowa. Dotacja
jest przekazywana w wysokości 300 złotych miesięcznie na dziecko.
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4. KULTURA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

BAZA INFRASTRUKTURALNA
Samorządową instytucją kultury działającą na terenie Miasta Puszczykowa jest Biblioteka
Miejska Centrum Animacji Kultury im. M. Musierowicz. W jej zarządzie znajdują się
następujące obiekty:
- budynek przy ul. Rynek – mieści się tam wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci wraz z czytelnią
i kącikiem komputerowym. Tu znajdują się również pomieszczenia administracyjne,
- hala widowiskowo-sportowa – sala z trybunami na 300 miejsc, sala konferencyjna ze sceną,
sala lustrzana,
- willa „Mimoza” – siedziba Centrum Animacji Kultury.
W roku 2020 dokończono realizację zagospodarowania terenu wokół zrewitalizowanej willi
"Mimoza", co otworzyło przestrzeń wokół tego obiektu i pozwoli w przyszłości na
zorganizowanie lokalnego życia kulturalnego.

ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO
Wypożyczalnie książek w bibliotece zorganizowane jest w jej siedzibie oraz filii. Główna
siedziba przy ul. Rynek 15 pracuje w poniedziałki i piątki w godzinach od 07.00 do 15.00,
natomiast we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10.00 do 18.00. Filia mieszcząca się przy
ul. Nowe Osiedle 22 otwarta jest we wtorki i środy w godzinach od 13.00 do 18.00, zaś w
czwartki i piątki od 10.00 do 15.00. Książki można zamawiać również telefonicznie lub mailowo
z odbiorem w dogodnej dla siebie porze lub w ramach akcji „Książki dla seniora z dostawą do
domu” – dostarczane przez pracowników biblioteki do domu.
W 2020 r. zarejestrowano w Bibliotece 1690 aktywnych czytelników. Łącznie w naszych
placówkach dokonano 59 865 wypożyczeń.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Obok działalności statutowej biblioteki, polegającej na gromadzeniu, opracowywaniu
i udostępnianiu księgozbioru oraz promowaniu książek i czytelnictwa placówka prowadzi
działalność kulturalną. W roku 2020 na skutek pandemii działalność ta była bardzo utrudniona,
udało się jednak przeprowadzić następujące wydarzenia:
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28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uroczystość otwarcia nowej siedziby w „Mimozie” , koncert, zwiedzanie obiektu,
lekcje biblioteczne dla przedszkoli „Czarodziejski zamek”, „Bajkowe Wzgórze” uczniów
SP 2 w Puszczykowie, Specjalnego Zespołu Szklono Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Mosinie
spotkanie z teatrem dla dzieci Teatr Krokodyl „Zimowa opowieść”,
wulkan doświadczeń – warsztaty z doświadczeniami dla dzieci
Koncert „Opera czy operetka” – 100 osób
małe opowieści – bajek czytanie i opowiadanie „Zawsze bezpieczni”, z udziałem OSP
Puszczykowo,
Mosińsko – Puszczykowski Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – edukacyjne spotkanie dla
mieszkańców poświęcone właściwej segregacji odpadów,
warsztaty kulinarne – zdrowe odżywianie,
zajęcia taneczne z tańca ,
projekcja filmu „Mustang z dzikiej doliny” dla dzieci uczestniczących w półkoloniach
szkolnych
„Zielone ferie z Biblioteką”, warsztaty czytelniczo – plastyczne o tematyce
proekologicznej dla dzieci,
spotkanie z teatrem dla dzieci - teatr Arlekin „Zaczarowane krzesiwo”,
zimowe warsztaty bębniarskie,
uroczyste obchody 10-lecia Akademii Seniora, koncert Stachurski,
„KOŚCI DZIECIOM"
gry planszowe dla najmłodszych współorganizowane ze
Stowarzyszeniem Gier Planszowych KOŚCI,
występ Kabaretu „Ciach”,
zajęcia z sensoplastyki,
Muzyczne spotkanie z Teatrem dla Dzieci : GRAMY W DREJDLA, GRAMY W KLASY,
GRAMY! SPOTKANIE Z MUZYKĄ ŻYDOWSKĄ.
„Małe opowieści – bajek czytanie i opowiadanie: Pirackie bajki z Siedmiu Mórz”,
Spotkania z historią: „Spalenie Biblioteki Raczyńskich w świetle badań nad bitwą
poznańską 1945 roku”,
„Bajanie na ścianie” - bajki z kolorowych przeźroczy,
Spektakle teatralne grupy TeGes „Lekkomyślna siostra

Zamknięcie biblioteki oraz CAK dla Czytelników i użytkowników wskutek zagrożenia
epidemicznego nastąpiło 10 marca 2020 r.
W tym trudnym dla działalności kulturalnej okresie Biblioteka zintensyfikowała swoją
aktywność w dozwolonych formach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w większości
koncentrując się na aktywnościach zdalnych. Zorganizowano następujące wydarzenia:


udostępnianie na profilu FB biblioteki oraz na stronie internetowej legalnych archiwów
elektronicznych obejmujących zdigitalizowane zbiory muzealne, archiwalne,
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dokumentarne, muzyczne oraz darmowe i legalne zbiory audiobooków oraz e-booków
- #niezostawiamczytelnika
linki do bezpłatnych spotkań online z autorami książek .
akcja Czas-seniora.pl ,
udostępnianie linków do legalnych wydarzeń kulturalnych odbywających się online
oraz archiwalnych zapisów koncertów oraz spektakli,
Akademia Seniora przez internet - zajęcia obejmowały zajęcia ruchowofizjoterapeutyczne, zajęcia tai - chi, zajęcia nauki języka hiszpańskiego .
zajęcia taneczne online dla dzieci,
kontynuacja projektu Mała Książka – Wielki Człowiek przygotowanego przez Instytut
Książki oraz Fundację ABC Cała Polska Czyta Dzieciom,
spotkanie z Bajanką,
promowanie Literackich Poniedziałków – bezpłatnych spotkań online z autorami
książek dla dzieci przygotowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Zasmakuj w bibliotece” - konkursy i zadania online,
zajęcia online przygotowane dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z
Puszczykowa oraz z puszczykowskich przedszkoli. Uczniowie wraz z rodzicami
przygotowali własne interpretacje hasła akcji i za pośrednictwem wychowawców
przekazali je bibliotece do publikacji na profilu FB,
IV Ogólnopolska Akcja Czytania Jeżycjady – publikacja postów promujących czytanie
książek patronki biblioteki – „Co Borejkowie zajadają, kiedy nie czytają”,
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta
Dzieciom,
Spotkania z ciekawymi mieszkańcami Puszczykowa - "Kto to jest Poznańczyk”,
Udostępnienie spektaklu online – GRUPA TEATRALNA TEGES z Akademii Seniora,
spektakl „Orkiestra” zarejestrowanego w 2018r.,
Udział w festiwalu „Cały Poznań Ukulele”,
Akcje : „Biblioteka na leżaku”, „Tajemnicze wypożyczenia”, „Zbrodnia na letnisku”
Narodowe Czytanie - „Balladyna” Juliusza Słowackiego, test ze znajomości lektury –
356 osób
Konkurs: Puszczykownik – nasz przewodnik,
Zajęcia czytelniczo-plastyczne : Czytajmisie dla dzieci,
Noc bibliotek,
udostępnianie kodu do filmu animowanego: Jakub Mimmi i psy”,
spotkania z Bajanką,
Wystawa online prac konkursowych,
koncert we współpracy z Teatrem Muzycznym w Poznaniu z cyklu: Z klasyką przez
Polskę: Łukasz Kuropaczewski, Avi Avitala,
Akademia Seniora w trybie zdalnym
dzień misia – zabawa portret misia i wystawa online prac dla dzieci
świąteczne teatralno - muzyczne spotkanie online dla dzieci, rodzin, dla każdego „
Choinka i jej wigilijne kreacje” w wykonaniu Grupy Mozaika 556 osób
spotkanie autorskie z pisarką Joanną Jax,
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emisja nagrania spotkania historycznego z okazji 102 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego,
Zabawa plastyczna „LUBIĘ ŚWIĘTA” - wirtualna wystawa,
„Biblioteczny kalendarz adwentowy”,
Udział w konferencji Biblioteki Pomysłów, organizowanej od kilku lat przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Przeprowadzono również tygodniowy kurs komputerowy dla seniorów z obsługi Zoom w celu
uruchomienia Akademii Seniora w trybie zdalnym.
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5. SPORT
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

Puszczykowo to miasto, w którym sport odgrywa bardzo ważną rolę. Miasto realizuje swoje
zadania związane ze sportem i turystyką poprzez stanowisko do spraw sportu, ale także przez
organizacje pozarządowe, kluby sportowe takie jak Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe
(badminton), MKS Juvenia Puszczykowo (lekkoatletyka), KP LAS Puszczykowo (piłka nożna) czy
MKS Puszczykowo (siatkówka). Znajduje się tutaj wiele instytucji sportowych, takich jak
Centrum Tenisowe Angie, w którym trenuje niemiecka tenisistka polskiego pochodzenia
Angelique Kerber, Ośrodek sportowo-rekreacyjny SPORTOTEKA, Ośrodek sportoworekreacyjny IMPULS, Klub Jeździecki "Niwka" im. Krzysztofa Kulikowskiego. W wielu
przedsięwzięciach pomagają też puszczykowskie szkoły. To dzięki nim wszystkim miasto może
zaoferować tak wiele form spędzania wolnego czasu.
Rok 2020 został zdominowany przez pandemię SARS-COV 19. Z powodu wielu obostrzeń,
wprowadzonych na terenie całego kraju wiele imprez zostało odwołanych, niektóre z nich
odbyły się "zdalnie", a niektóre przełożono na późniejszy termin.

WYDARZENIA SPORTOWE
1. W dniach 6,7,8 marca 2020 r. odbyły się 26. Mistrzostwa Puszczykowa w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie. Po raz kolejny na stokach Czarnej Góry w Stroniu Śląskim spotkali
się amatorzy białego szaleństwa. Konkurencje rozgrywano mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych. Koordynatorem mistrzostw było Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,
które otrzymało dotację od Miasta Puszczykowa na organizację imprezy, w której wzięło udział
ponad 200 osób.

2. W roku 2018 miasto podpisało umowę z Klubem sportowym Nordic Walking Polska na
realizację trzech imprez z cyklu "Korona Zachodu Polski w Nordic Walking". Pierwsza z nich
odbyła się 26 maja 2018 roku, zaś druga 25 maja 2019 roku. Trzecia miała odbyć się w maju
2020, jednak z uwagi na obostrzenia nie została zorganizowana stacjonarnie. Zgłoszeni
zawodnicy pokonywali zaplanowany dystans we własnej okolicy, a do organizatorów przesyłali
jedynie elektroniczny zapis przebytej trasy (poprzez takie aplikacje jak Strava czy Endomondo).
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz gadżety z logo Miasta Puszczykowa.
W imprezie wzięło udział 205 osób.
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10 marca 2020 roku Zarządzeniem nr 31/20/VII Burmistrz Miasta Puszczykowa odwołał
wszystkie imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa.
I tak z zaplanowanych imprez nie odbyły się:
 planowany na 14 marca Turniej Siatkówki Kobiet z okazji Dnia Kobiet
 planowany na 21 marca bieg przełajowy VII Cross Marcowy
 planowane na 22 i 29 marca Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w Badmintonie
 planowany na 13 kwietnia Wielkanocny Turniej Brydża Sportowego
W związku z panującą pandemią nie zorganizowano planowanych na maj i czerwiec
Sportowych Dni Puszczykowa i planowanego na październik Rowerowego Rajdu Retro.

3. Biegi przełajowe
Wraz z firmą "biegi.wlkp" Miasto Puszczykowo jest organizatorem biegów przełajowych po
szlakach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nasze tereny przyciągają z pobliskiego
Poznania, a także z całej Polski wielu amatorów biegania i świeżego powietrza. Rokrocznie
odbywa się kilka imprez biegowych, w których udział biorą zarówno dzieci, jak i dorośli. W
roku 2020 udało się zorganizować trzy imprezy biegowe.
W styczniu odbyła się Zimowa Piątka i Dziesiątka Nocnego Puszczyka. W imprezie wzięło udział
61 biegaczy na 5 km i 45 biegaczy na 10 km. Każdy zawodnik na mecie otrzymał pamiątkowy
medal, a na najlepszych w kat. OPEN i kategoriach wiekowych czekały też puchary i drobne
upominki.
Po czteromiesięcznej przerwie i złagodzeniu obostrzeń 12 lipca odbył się
VI Lipcowy Bieg Puszczykowski. Tym razem nie był to bieg ze startu wspólnego, a bieg
pościgowy. Zawodnicy startowali dwójkami, co 10 sekund. Tak więc liczył się czas netto
uzyskany na trasie. Na mecie tradycyjnie czekały na wszystkich medale - z upamiętnioną bramą
z logo Miasta oraz regenerujące słodycze. W biegu wzięło udział 145 zawodników.
28 listopada odbył się wirtualny Bieg po Ciacho. W związku z panującymi obostrzeniami
zdecydowano się na taką formułę, która pozwalała na samodzielne pokonanie trasy i
przekazanie jej poprzez aplikację Mondo lub Strava do organizatorów. W imprezie wzięło
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udział 200 osób. Medale oraz zawieszki odblaskowe z logo Miasta Puszczykowo zostały
przesłane korespondencyjnie do uczestników przez firmę "biegi.wlkp".

4. Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce
W Puszczykowie toczą się rozgrywki wyjątkowej ligi. Grand Prix Zespołów Mieszanych to liga
siatkówki, w której występują zespoły, w skład których wchodzą panie i panowie. Na boisku w
jednym czasie musi się znajdować trzech mężczyzn i trzy kobiety. Siatka jest zawieszona na
wysokości 235 cm. W systemie grand prix klasyfikowane są te zespoły, które przystąpią do
poszczególnych turniejów. Liga trwa od października do kwietnia lub maja. W związku z dużym
zainteresowaniem w sezonie 2019/2020 do zawodów dopuszczono 12 drużyn. Rozgrywki
trwały od października 2019 do lutego 2020 r.

5. Amatorska Liga Koszykówki
Koszykówka w naszym mieście też cieszy się dużym zainteresowaniem. W sezonie 2019/2020
toczyła się Amatorska Liga Koszykówki Puszczykowo-Stęszew. W każdym miesiącu jeden
turniej odbywał się w Puszczykowie, a jeden w Stęszewie. Rozgrywki toczyły się od
października 2019 do lutego 2020 roku.
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6. Sport szkolny
W normalnych warunkach zawody sportu szkolnego odbywają się przez cały rok. Miasto
odpowiada za organizację eliminacji miejskich, tak by wytypować drużyny szkolne do
zawodów powiatowych.
W I półroczu od stycznia do 10 marca rozegrano zawody w ramach Igrzysk Dzieci dla uczniów
roczników 2007 i młodszych, zaś w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla młodzieży roczników
2005-2006. W styczniu i lutym zorganizowano turnieje koszykówki i siatkówki halowej.
Zgodnie z zaleceniem Burmistrza Miasta Puszczykowa od środy 11 marca 2020 r. szkoły zostały
zamknięte i wprowadzono nauczanie zdalne.
4 marca w hali widowiskowo-sportowej odbył się półfinał powiatu w siatkówce chłopców w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej roczników 2005-2006. Wystąpiły w nim tylko dwie drużyny
reprezentujące: Puszczykowo i Luboń.
Po długiej przerwie - 29 września 2020 odbyły się eliminacje miejskie w sztafetowych biegach
przełajowych. Były to jednak jedyne zawody sportu szkolnego, które odbyły się w drugim
półroczu 2020 roku.

7. Pozostałe
W dniach 22 i 23 lutego odbyły się pierwsze w Puszczykowie Otwarte Mistrzostwa
Puszczykowa w Scrabble. Do naszego miasta przyjechało 67 zawodników z całej Polski,
wystąpiło też czterech puszczykowian. Najlepsi otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i gadżety
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z logo naszego Miasta. Turniej został bardzo dobrze odebrany, a zawodnicy zadeklarowali chęć
częstszego odwiedzania - jak mówili - "tego urokliwego miasteczka".

24 października odbyły się Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w Mölkky. Gościliśmy w
naszym mieście drużyny nie tylko z Puszczykowa, ale też z Bojanowa, Chorzowa, Gostynia,
Poznania, Sztumu i Warszawy! W sumie 17 zespołów. Miasto ufundowało dla uczestników
parasole z logo Miasta Puszczykowa, puchary, a także ciepły posiłek.
Jest to gra, której prostota czyni ją atrakcyjną dla osób w każdym wieku. Sukces jest w niej
wypadkową umiejętności celnego rzucania, odpowiedniej taktyki i szczęścia. W swojej kolejce
zawodnicy rzucają drewnianym zbijakiem tak, aby wywrócić nim, upatrzone wcześniej,
ponumerowane kręgle. Celem jest uzbieranie dokładnie 50 punktów. W końcówce trzeba
jednak uważać, gdyż przekroczenie tej liczby skutkuje cofnięciem do poziomu 25 punktów.

WYPOCZYNEK
W roku 2020 Miasto Puszczykowo było organizatorem jedynie zimowych półkolonii w
szkołach. Wzięło w nich 112 dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 i 160 dzieci w Szkole
Podstawowej nr 2.
W trakcie ferii zimowych Miasto zafundowało dzieciom z Puszczykowa darmowy wstęp na
lodowisko w centrum sportowym "Sportoteka". Od poniedziałku do piątku przez cztery
godziny dzieci z Puszczykowa mogły korzystać z tej aktywnej formy wypoczynku.
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Podczas wakacji letnich z uwagi na panująca pandemię odwołano zarówno półkolonie
miejskie w szkołach, jak i kolonie wyjazdowe.

III. INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA
W Puszczykowie funkcjonuje wiele obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Największy kompleks tego typu jest zlokalizowany przy ul. Kościelnej i w jego skład wchodzą:










pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie,
siłownia pod chmurką,
street workout park,
górka saneczkowa,
specjalne miejsce ze sztuczną trawą do uprawiania jogi,
ścieżki dla rolkowiczów i pieszych,
stoliki do gier w szachy, warcaby czy chińczyka.
poliuretanowe boisko wielofunkcyjne z boiskami do piłki ręcznej, koszykowej
i siatkowej,
strefa piknikowa z grillem i miejscem na ognisko.

Ponadto na terenie Puszczykowa zlokalizowane są trzy orliki, dwa z nich pozostają w zarządzie
miasta. Standardowo wyposażone są w niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko
wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, szatnie, ławeczki oraz sprzęt sportowy, który można
wypożyczyć. W pobliżu obu orlików miejskich zlokalizowano place zabaw dla dzieci, a także
siłownie zewnętrzne dla starszej młodzieży.
Przy Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonują dwa otwarte korty tenisowe z nawierzchnią z
mączki ceglanej. Jako jedyne tego typu w mieście, a dodatkowo darmowe - cieszą się ogromną
popularnością wśród tej części tenisistów, która lubi grać na takiej nawierzchni.
W południowo-wschodniej części miasta, nad rzeką Wartą znajduje się przystań kajakowa,
przystosowana także do wodowania małych łódek. Infrastruktura przystani pozwala na
przybicie do pomostu, skorzystanie z prądu i toalety oraz rozpalenie ogniska.
W 2017 roku oddano do użytku halę widowiskowo-sportową z pełnowymiarową płytą z
boiskami do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, a także - co w Puszczykowie znamienne -
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kortami do badmintona. Bo to właśnie z Puszczykowa pochodzi wielu badmintonistów,
zdobywających czołowe miejsca na arenach krajowych i międzynarodowych. Trybuny
mieszczą 264 osoby. Obiekt wyposażony jest też w osiem szatni, salkę konferencyjną oraz
salkę lustrzaną.
Przy hali mieści się orlik lekkoatletyczny z bieżnią o długości 200 m, boiskiem ze sztuczną
trawą, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią do skoku w dal oraz trybunami na ponad 100 osób.
Służy on nie tylko społeczności Szkoły Podstawowej nr 1, która mieści się opodal, ale otworzył
też nowe możliwości trenowania różnych dyscyplin dla młodzieży z całego miasta.

Przy Szkole Podstawowej nr 2 mieści się boisko wielofunkcyjne im. Ewy Pomes - mieszkanki
Puszczykowa, olimpijki z Moskwy 1980, współzałożycielki puszczykowskiego Klubu
Olimpijczyka im. Marka Łbika, która przez wiele lat była nauczycielem wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 2, zawsze wspierała sportowców, organizowała wyjazdy na pikniki
olimpijskie i zachęcała młodzież do czynnego uprawiania sportu.

Od czerwca 2019 roku funkcjonuje w Puszczykowie tor rowerowy Pump track przy ulicy Nowe
Osiedle. Na torze można jeździć na rowerach wyczynowych, hulajnogach i deskorolkach.
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SPORT W MEDIACH
Wszystkie wydarzenia sportowe reklamowane i komentowane są w lokalnym wydawnictwie
Echo Puszczykowa, a także w bezpłatnej gazecie o szerszym zasięgu nasza-okolica.pl. Jednak
podstawowym źródłem informacji dla osób korzystających z Internetu jest profil
społecznościowy na Facebook`u Puszczykowo na Sportowo.
W roku 2020 profil nasz zanotował nieznaczny wzrost: w dniu 1 stycznia 2020 r. liczył 1580
fanów, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r.: 1589 fanów. Liczba osób obserwujących w ciągu
danego roku wzrosła z 1606 do 1618.
Wśród osób, które polubiły stronę Puszczykowo na Sportowo 54% stanowią kobiety, zaś 46%
mężczyźni. Wśród pań do najliczniejszych grup wiekowych należą osoby w wieku: 25-34 (15%),
35-44 (14%), 18-24 (12%), natomiast wśród panów: 25-34 (17%), 18-24 (12%).
Największa liczba fanów pochodzi z terenu Polski (1521), następnie plasują się użytkownicy
z Wielkiej Brytanii (11), Stanów Zjednoczonych (7) i Niemiec (7). Ponad 35% polubień
zlokalizowano na terenie miasta Puszczykowa, natomiast ponad 26% związanych jest z
lokalizacją na terenie Poznania, następnie około 7% pochodzi z terenu Mosiny.
Największa liczba obserwujących pochodzi z terenu Polski (1550), następnie plasują się
użytkownicy z Wielkiej Brytanii (11) i Niemiec (7). Ponad 36% polubień zlokalizowano na
terenie miasta Puszczykowa, natomiast 27% związanych jest z lokalizacją na terenie Poznania,
następnie niespełna 7% pochodzi z terenu Mosiny.
Wśród osób, które wyświetliły stronę największy odsetek ponownie stanowią kobiety, bo 57%,
zaś panowie 43%. Największe zainteresowanie profilem Puszczykowo na Sportowo wyraziły
panie w wieku 25-34 (14%), 35-44 (13%) oraz 45-54 (9%) i 18-24 (8%). Wśród panów były to
kolejno grupy wiekowe 25-34 (18%), 35-44 (10%) oraz 18-24 (8%).
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STYPENDIA I NAGRODY DLA SPORTOWCÓW
Oprócz oddania do użytku bazy sportowej, finansowania organizacji pozarządowych, Miasto
Puszczykowo wspiera też sportowców w dwóch formach. Rada Miasta Puszczykowa co roku
przyznaje nagrody pieniężne uczniom szczególnie uzdolnionym - w tym sportowcom, zaś
komisja powołana przez Burmistrza Miasta Puszczykowa na podstawie Uchwały Rady Miasta
przyznaje stypendia sportowe zawodnikom, zdobywającym medale w Mistrzostwach Polski w
danej dyscyplinie lub biorą udział w Mistrzostwach Świata lub Europy, lub zostali objęci
programem przygotowań do igrzysk olimpijskich.
W roku 2020 stypendia takie otrzymali:
1. Antonina Łęcka - golfistka, Mistrzyni Polski Juniorek 2019, Wicemistrzyni Litwy Juniorek
2019
2. Sebastian Ratajczyk - uprawiający Muay Thai oraz BJJ No Gi - Wicemistrz Świata
(Irlandia), zajął II miejsce w Mistrzostwach Europy CBJJP 2019, uzyskał powołanie do
kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w USA w 2020 roku
3. Hugo Kwaśniewski - 13-letni tenisista, członek kadry narodowej U14, zdobywca
brązowego medalu Mistrzostw Polski U14 w oraz złotego medalu drużynowo
w Mistrzostwach Polski w roku 2019
4. Michał Wyrwas - uprawiający bilard, uzyskał kwalifikację do Mistrzostw Polski Juniorów
w 2020
5. Kaja Wesołowska - lekkoatletka, zajęła I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski U20
oraz III miejsce w międzynarodowych zawodach w Wiedniu
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6. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

W 2020 roku świadczeniami pomocy społecznej objęto 131 rodzin, łączna liczba osób w tych
rodzinach wynosiła 233.

80

Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w roku
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Głównymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej były: m.in., ubóstwo (dochód rodziny
poniżej dochodu ustalonego w ustawie o pomocy społecznej), długotrwała choroba,
bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
niepełnosprawność oraz bezrobocie.
W powyższych sprawach tylko z zakresu pomocy społecznej wydano łącznie:
661 decyzji administracyjnych, w tym 623 decyzji przyznających świadczenie/usługę,
32 decyzje zmieniające i 6 decyzji odmownych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W ramach systemu świadczeń rodzinnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2020 r. skorzystało z pomocy 241 rodzin. Łączna kwota wypłaconych świadczeń
wyniosła: 1 299 954 złotych.
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W 2020 roku wypłacono również świadczenia rodzicielskie dla 16 osób na łączną kwotę:
99 831 złotych.

Świadczenia wychowawcze - program "500+"
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KARTA DUŻEJ RODZINY
W 2020 roku wydano 147 Kart Dużej Rodziny uprawniających do zniżek dla
36 rodzin.
DODATKI MIESZKANIOWE
Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, realizowanych w 2020 roku skorzystało 45
rodzin. Wypłacono 433 dodatki na łączną kwotę: 166 878 złotych

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY PONOSZĄ ZWIĘKSZONE
KOSZTY OGRZEWANIA SPOWODOWANE WYMIANĄ SYSTEMU Z WĘGLOWEGO NA
PROEKOLOGICZNY
W ramach kontynuacji ww. Programu udzielono pomocy osobom, które wymieniały źródła
ciepła w swoich domach na proekologiczne i ponosiły w związku z tym zwiększone koszty
ogrzewania. W roku 2020 udzielono pomocy 10 rodzinom na łączną kwotę 5499 złotych.

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
Jednym z zadań gminy w powyższym zakresie jest opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
W 2020 roku współfinansowano pobyt w rodzinach zastępczych 10 dzieci na łączną kwotę
52 262 złotych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa "Świetlica socjoterapeutyczna"
prowadzona w 2020 r. przez organizację pozarządową – Fundację: „ReStart”, w której
z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych alkoholizmem prowadzone są
zajęcia socjoterapeutyczne. Ponadto w świetlicy można odrabiać lekcje i w atrakcyjny sposób
spędzać wolny czas. Zatrudnionych w placówce było 5 opiekunów i 2 wolontariuszy. Budżet
na działalność świetlicy w roku 2020 wyniósł 125 000 złotych.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
W ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 roku,
przeprowadzono następujące działania:
- odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
- liczba uruchomionych procedur „Niebieskich Kart” – 21,
- liczba zakończonych procedur „Niebieskich Kart” – 16,
- liczba powołanych grup roboczych w związku z procedurą „Niebieskich Kart” - 17,
- liczba osób w rodzinach objętych procedurą NK – 71.
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PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
Realizując Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program
Przeciwdziałania Narkomanii Ośrodek oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ze środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowała, m.in.:






prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, prowadzenie profilaktyki
uzależnień przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej, usługi prawne – 69 892 zł,
działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzącej
rozmowy profilaktyczno-motywujące z osobami uzależnionymi, kierującej wnioski do
Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego oraz opiniującej
wnioski dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
realizację dodatkowych patroli policyjnych (19 600 zł),
funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej działającej w pomieszczeniach MOPS
(110 000 zł).
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Uchwałą 186/20/VIII z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rada Miasta Puszczykowa przyjęła „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Puszczykowa na rok 2020”. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym,
Miasto Puszczykowo powierzyło Schronisku dla Zwierząt w Skałowie w ramach Związku
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie, którego Miasto
Puszczykowo jest członkiem. Tymczasowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami była
natomiast zapewniana w przytulisku w Łęczycy powstałym na mocy porozumienia między
Miastem Puszczykowo a Gminą Komorniki i „Fundacją Zwierzęce Marzenia”. Taka procedura
pozwala na zapewnienie jak najlepszej opieki bezdomnym zwierzętom i daje największą
szansę na znalezienie dla nich nowych opiekunów. W roku 2020 w przytulisku przebywały 22
psy, z tego 17 powróciło do właścicieli. Pozostałe przygotowano do adopcji wykonując
szczepienia, odrobaczanie i elektroniczne znakowanie. Wszystkie znalazły nowe domy.
Ponadto w ramach Programu Miasto Puszczykowo zapewniło usługę znakowania psów (36
szt.) sterylizację (14 szt.) i kastrację (3 szt.) bezdomnych kotów oraz zapewniło funkcjonowanie
całodobowego pogotowia interwencyjnego, w tym odstrzał redukcyjny 7 dzików. Zebrano z
dróg 3 238 kg padłej zwierzyny.

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
W roku 2020 Miasto Puszczykowo kontynuowało realizację krótko- i średniookresowe
działania wskazane w opracowanym w roku 2016 Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Działania
określone w niniejszym programie w większości zostały wypełnione. Najważniejszymi
realizacjami w tym zakresie było:






zakończenie realizacji drugiego zintegrowanego węzła komunikacyjnego – przy dworcu
Puszczykowo,
wymiana ulicznego oświetlenia na energooszczędne,
budowa i modernizacja dróg,
szeroki program edukacji ekologicznej,
realizacja projektu instalacji fotowoltaicznych i solarnych na prywatnych budynkach
mieszkalnych .

Szczegółowo powyższe zadania zostały przedstawione w poszczególnych rozdziałach
niniejszego raportu. Miasto nadal ściśle współpracuje również w realizacji celów Programu
założonych na poziomie powiatu. Rozwiązania wprowadzone w Puszczykowie
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zaimplementowały na swoim terenie również inne gminy powiatu poznańskiego
(np. monitoring jakości powietrza, program dotowania wymiany źródeł ciepła).

PROGRAM UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA TRWAŁĄ LIKWIDACJĘ
OGRZEWANIA WĘGLOWEGO I ZASTĄPIENIE GO PROEKOLOGICZNYMI SYSTEMAMI
GRZEWCZYMI
Na poziom zanieczyszczenia powietrza w Puszczykowie znaczący wpływ ma niska emisja
zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych: pieców i kotłów opalanych węglem
oraz drewnem. Jedną z form walki Miasta ze smogiem jest dofinansowanie kosztów
związanych z wymianą tych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, spełniające obowiązujące
normy PN-EN 303-5:2012 i ecodesign. W 2017 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę
nr 257/17/VII z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określania zasad udzielania dotacji
celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Zgodnie z jej zapisami mieszkańcy, którzy zdecydują się trwale zlikwidować w budynku
wszystkie dotychczasowe piece i kotły węglowe mogą uzyskać dotację w wysokości 80%
kosztów kwalifikowanych, max. 5.000,00 złotych. Liczbę beneficjentów programu obrazują
poniższe tabele.
Struktura udzielonych dotacji na wymianę źródeł ciepła ze względu na lokalizację.
Rejon miasta obręb

2017

2018

2019

2020

Puszczykowo
Puszczykowo Stare
Niwka
OGÓŁEM

3
0
2
5

35
12
13
60

32
16
14
62

28
10
17
55

Struktura udzielonych dotacji na wymianę źródeł ciepła ze względu na rodzaj instalowanego
źródła ciepła.
Rodzaj paliwa
Gaz
Paliwo stałe
Ogrzewanie
elektryczne
Pompa ciepła

2017

2018

2019

2020

4
1
0

44
12
4

42
20
0

37
15
1

0

0

0

2

W roku 2019 Rada Miasta Puszczykowa przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia „Lokalnego
Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone
koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go
proekologicznymi systemami grzewczymi”. Na jego podstawie mieszkańcy mogą się ubiegać
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o wsparcie finansowe na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania. W roku 2020 udzielono
pomocy w tej formie 10 beneficjentom na łączną sumę 5499 złotych.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2020 r. Miasto kontynuowało prace związane z opracowaniem Programu Ochrony
Środowiska. W dniu 23.12.2019 r. do publicznej wiadomości zostało podane obwieszczenie z
informacją o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na
lata 2020-2023 i możliwości składania do niego uwag i wniosków do dnia 19.01.2020 r. .
Następnie 9.01.2020 r. zostało wydane obwieszczenie o wydłużeniu terminu składania uwag i
wniosków do dnia 31.01.2020 r.
Projekt POŚ został przedstawiony Komisji Spraw Społecznych w dniu 23.01.2020 r. 20.02.2020
r. oraz 21.05.2020 r. Radni przedstawili swoje uwagi i wnioski w formie pisemnej.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Burmistrz Miasta Puszczykowa zwrócił się do Zarządu Powiatu w Poznaniu z prośbą o
zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 20202023. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 981/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniował
projekt wskazując, że w dokumencie uwzględniono cele zawarte w obowiązujących
strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w wyczerpujący sposób
przedstawiono ocenę stanu środowiska. W programie przedstawiono wyniki przeprowadzonej
analizy SWOT, w której określono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla środowiska
Miasta Puszczykowa. Pozytywnie został również oceniony harmonogram realizacji zadań na
lata 2020-2023.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 został przyjęty przez
Radę Miasta Puszczykowa Uchwałą Nr 166/20/VIII z dnia 26 maja 2020 r. .

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
Niestety rok 2020 ze względu na początek epidemii COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w
placówkach szkolnych i przedszkolnych nie pozwolił na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.
Jednak z myślą o wznowieniu działalności, gdy będzie już taka możliwość, pozyskano
dofinansowanie na materiały edukacyjne dobrane pod kontem tematyki prowadzonych
dotychczas zajęć. Materiały pozwolą uatrakcyjnić spotkania z dziećmi, tak aby przekazywać im
wiedzę w ciekawy i zabawny sposób.
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ZIELEŃ MIEJSKA
Na terenie Miasta Puszczykowa utrzymanie zieleni obejmuje m.in:
• pielęgnację trawników: koszenie, wygrabianie, renowacja,
• pielęgnację krzewów i żywopłotów: cięcia formujące, prześwietlające oraz odmładzające,
• pielęgnację drzew: usuwanie odrostów drzew, korekta koron drzew,
• pielęgnację rabat: pielenie, podlewanie, uzupełnianie ziemi i ubytków w materiale
roślinnym, nawożenie, przycięcie kwiatostanów przekwitłych kwiatów,
• wygrabianie liści z trawników i inne bieżące prace,
• pielęgnacja donic oraz kwietników (drewnianych skrzynek) podlewanie, przycięcie
kwiatostanu,
• podlewanie nasadzeń.
W roku 2020 na powyższe zadania wydano ponad 186 000 tys. złotych.

DZIAŁANIA NA RZECZ LIKWIDACJI AZBESTU
Od 2006 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu wraz z gminami powiatu stworzyło wspólny
program udzielania pomocy finansowej w likwidacji azbestu dla mieszkańców.
Corocznie Puszczykowo, będące udziałowcem programu, deklaruje kwotę uczestnictwa.
Starosta, w wyniku przetargu, wyłania wspólnego dla wszystkich gmin wykonawcę, który
w sposób właściwy, bezpieczny dla środowiska demontuje wyroby i kieruje na właściwe
składowisko odpadów. Program pokrywa 100 proc. kosztów usunięcia wyrobów
zawierających azbest.
W 2020 roku usunięto 6 160 kg tego szkodliwego materiału. Wydaliśmy na ten cel 4 059,00 zł.
Łacznie do tej pory, w ramach programu usunięto 221 Mg (ton) wyrobów azbestowych .
Pozostało do usuniecia 82 Mg czyli ok. 4 800m² pokryć dachowych.
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8. BEZPIECZEŃSTWO
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

STRAŻ MIEJSKA
Najistotniejszym celem działań puszczykowskiej Straży Miejskiej jest spełnienie
oczekiwań społeczności lokalnej ukierunkowanych na poprawę ładu, porządku, stanu
sanitarno-porządkowego oraz likwidację uciążliwych drobnych wykroczeń. Straż Miejska
podejmowała również działania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym (niestosowanie
się przez kierujących do przepisów ruchu drogowego, nieprawidłowe parkowanie pojazdów, w
tym na tzw. „kopertach”), a także w związku z epidemią prowadziła działania prewencyjne
związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 polegające na
informowaniu przez urządzenia nagłaśniające o stosowaniu się do obostrzeń, dostarczaniu do
puszczykowskich szkół środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
W 2020 r. wystawiono łącznie 72 mandaty karne na kwotę 13.150,00 zł. Za wykroczenia
porządkowe wystawiono 16 mandatów karnych na kwotę 3.100,00 zł, w tym: 9 mandatów na
łączną kwotę 1550 zł za niedopilnowanie zwierzęcia, 2 mandaty na łączną kwotę 600 zł za
podrzucanie odpadów bytowych do lasu, 2 mandaty na łączną kwotę 350 zł za spalanie
substancji niedozwolonych poza instalacją grzewczą oraz 2 mandaty na łączną kwotę 600 zł za
umieszczanie w pasie drogowym znaków bez zezwolenia. Wobec sprawców wykroczeń
porządkowych zastosowano 41 pouczeń oraz skierowano 2 wnioski do sądu o ukaranie. Wobec
sprawców wykroczeń drogowych zastosowano 56 mandatów na łączną kwotę 10.050,00 zł, a
także 176 pouczeń i 723 „żółte karty” oraz skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie.
Interwencje
W omawianym 2020 roku do Straż Miejska w Puszczykowie zrealizowała 2597
interwencji w tym 698 zgłoszeń interwencyjnych od mieszkańców miasta. Interwencje
zgłaszane przez mieszkańców dotyczyły zakłócenia porządku publicznego i spokoju (171),
zagrożenia w ruchu drogowym (81), ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz
zadymiania (164), zagrożenia życia bądź zdrowia (41), zagrożeń pożarowych (17), awarii
technicznych lamp i sygnalizacji świetlnej (54), zwierząt (170) oraz innych, typu uszkodzenia
chodników i jezdni, zarośnięte chodniki, dewastacje (153). Podczas działań prewencyjnych
związanych z zapewnieniem porządku w ruchu drogowym na terenie miasta strażnicy miejscy
założyli (68) blokad na koła pojazdów, które naruszały przepisy o ruchu drogowym. W toku
działań prewencyjnych prowadzonych przez strażników miejskich objęte są kontrolą
bezpieczeństwa trasy dojść dzieci i młodzieży do szkół. Kontrola ta obejmuje zarówno
sprawność sygnalizacji świetlnej przejść dla pieszych, jak i sposobu parkowania pojazdów w
obrębie szkół. Straż Miejska w Puszczykowie w omawianym czasie przeprowadziła 29
interwencji związanych z kontrolą posesji prywatnych pod kątem spalania odpadów
niedozwolonych w instalacji grzewczej, gdzie tylko w jednym przypadku stwierdzono
nieprawidłowości i wobec sprawcy zastosowano pouczenie.
Prowadzone działania prewencyjne przez Straż Miejską na terenie miasta zaowocowały
skierowaniem do Referatów UM ujawnionych 38 usterek oświetlenia miasta. Straż Miejska
prowadzi również czynności związane z konwojowaniem dokumentów i przesyłek

RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2020

69

wartościowych na rzecz Urzędu Miejskiego (406). W ramach współpracy z innymi jednostkami
Straży Gminnych/Miejskich udzielono 5 razy pomocy prawnej . Podejmowano również 112
interwencji dotyczących zwierząt. Odłowiono na terenie miasta 32 bezdomne psy. Część z tych
zwierząt po odczytaniu chipa została przekazana właścicielowi, 23 bezdomne psy przewieziono
do przytuliska w Łęczycy. Również podczas patrolowania miasta ujawniono i polecono
usunięcie padliny 69 zwierząt. W związku z zapobieganiem COVID-19 strażnicy miejscy w czasie
wykonywania obowiązków służbowych przy pomocy urządzenia nagłaśniającego prowadzili
akcję informacyjną dotyczącą zachowania dystansu społecznego, noszenia masek oraz
kontrolowali place zabaw, tereny miejskie i zakole Warty pod kątem wprowadzonych
obostrzeń. Dostarczali również posiłki osobom, które nie mogły samodzielnie korzystać z
miejsc ich wydawania w trakcie trwania pandemii.
Współpraca z Policją i OSP
Strażnicy miejscy w ciągu roku zabezpieczali 2 kolizje drogowe oraz miejsca awarii (6).
W działaniach zabezpieczających prowadzonych na terenie miasta przez strażników miejskich
wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Puszczykowie w związku z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 prowadzono codzienne akcje informujące przez
urządzenia nagłaśniające o stosowaniu się do obostrzeń.
Monitoring miejski
System monitoringu miejskiego składa się z 16 kamer zlokalizowanych w obrębie ulic
Poznańska, Posadzego, Rynek oraz na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej.
Administratorem tego systemu jest Straż Miejska w Puszczykowie. System wykorzystywany jest
do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Z uwagi na sprawdzenie się tego systemu
oraz na potrzebę objęcia również innych miejsc wskazanych przez mieszkańców miasta planuje
się rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w innych częściach miasta, między innymi na
boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 2. Nagrania z monitoringu miejskiego
wykorzystywane są przez tutejszy Komisariat Policji w realizacji czynności służbowych
zgłoszonych przez mieszkańców miasta lub inne osoby. Materiał ten pozwolił wielokrotnie na
ustalenie sprawców negatywnych działań. System monitoringu miejskiego ma znaczący wpływ
na poczucie bezpieczeństwa przez mieszkańców miasta.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PUSZCZYKOWIE
1. Działalność ratowniczo-gaśnicza:
- interwencje ogółem – 108,
- podział na rodzaj interwencji:
a) miejscowe zagrożenia – 86 interwencji
b) pożary – 17 interwencji,
c) alarmy fałszywe; monitoring – 8 interwencji
2. Inne wydarzenia.
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W dniu 02 lipca 2020 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie odbyła się
uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA MAN LE 18.280
posiadającego: napęd 2x4, zbiornik na wodę 5000l, zbiornik na środek pianotwórczy 500l,
autopompę o wydajności 3200l/m. Został on doposażony w sprzęt do ratownictwa
technicznego, rozszerzony zestaw PSP R1, armaturę wodno-pianową oraz dodatkowy sprzęt i
wyposażenie.
Największa intensywność działań OSP Puszczykowo w roku 2020 dotyczyła wspomagania walki
z epidemią. Przeprowadzono akcje zbiórek darów w ramach projektu „Pomoc dla szpitali”
(woda mineralna w butelkach, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, rękawiczki
jednorazowe, środki do dezynfekcji, mydła, maseczki ochronne, maseczki z filtrem FFP3 i FFP2,
kombinezony ochronne, przyłbice, fartuchy ochronne, ochraniacze na buty). OSP
zaangażowała się również w akcje informacyjno-promocyjne dotyczące zagrożenia
epidemiologicznego.
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9. ŁAD PRZESTRZENNY
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

OCENA AKTUALNOŚCI
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
I
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z Uchwałą Nr 363/18/VII z dnia 16.10.2018 Rady Miasta Puszczykowa w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta
Puszczykowa, podjętą na podstawie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Miasta Puszczykowa i oceny aktualności studium i planów miejscowych w Puszczykowie – stan
na 5 października 2018 r.”,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa,
przyjęte uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 oraz plany
zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze Miasta Puszczykowa,
zachowują aktualność.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) dokonywana jest bieżąca analiza zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz monitorowane jest opracowywanie planów,
z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o
warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu.
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Powierzchnia całego Miasta Puszczykowa łącznie z obszarami leśnymi WPN wynosi 1642 ha.
Powierzchnia lasów WPN w granicach miasta wynosi 650,6 ha. Powierzchnia terenów w części
zurbanizowanej to 991,4 ha.

Pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w latach 2016-2020
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Na koniec 2020 roku na terenie Miasta Puszczykowa obowiązywały 42 mpzp.
Wszystkie obowiązujące plany zawierają odpowiednie zapisy w zakresie zasad ochrony
środowiska zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich uchwalenia.
Obowiązujące na terenie miasta plany obejmują tereny o przeznaczeniu głównie
mieszkaniowym, uzupełniająco – usługowym, w zakresie zapewniającym zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych obecnych i nowych mieszkańców oraz umożliwiającym powstawanie
nowych nieuciążliwych obiektów usługowych.
Dla terenów w północnej części miasta o szczególnych walorach przyrodniczych i
krajobrazowych uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego mający na celu
utrzymanie obecnego charakteru terenu poprzez ochronę terenu przed zainwestowaniem i
zmianą jego ukształtowania i przeznaczenia. W wyniku uchwalenia planu najcenniejsze
elementy środowiska przyrodniczego, które jednocześnie cieszą się największą atrakcyjnością
krajobrazową, są zachowane i chronione przed antropopresją.
Największy stopień realizacji planów i jednocześnie największe rezerwy terenowe występują
na obszarze Puszczykowa Starego. Dla pozostałej części miasta stopień realizacji planów jest
rozłożony równomiernie, uzupełniana jest zabudowa na pozostałych wolnych od zabudowy
terenach.
W 2020 roku uchwalono 3 plany zagospodarowania o łącznej powierzchni 57,26 ha:
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1.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w
północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i
Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3 - Uchwała Nr 158/20/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego – rok 2020, poz. 4141 z dnia 13 maja 2020 (wejście w życie 28 maja 2020) –
powierzchnia 26 ha
2.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów
Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4- w dwóch etapach A i B – ETAP A - Uchwała Nr
175/20/VIII rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020r. opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2020, poz. 5644 z dnia 7 lipca 2020 (wejście
w życie 22 lipca 2020) – powierzchnia 31,06 ha
3.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach
I i II – ETAP II - Uchwała Nr 206/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27.10.2020r.
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – rok 2020, poz. 8558
z dnia 13 listopada 2020 (wejście w życie listopada 2020) – powierzchnia 0,2 ha
Na koniec 2020 roku - w trakcie prac, na różnych etapach znajdowały się 4 plany
zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 82,9 ha. Są to:
1. Plan Niwka – Kosynierów Miłosławskich, Nadwarciańska, Mocka część B – ok. 26,5 ha
2. Plan dla terenów w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej- Uchwała RMP Nr
71/19/VIII z 30.04.2019 – ok. 2,4 ha
3. Plan dla rejonu ulic: Piaskowa, Kasprowicza, Libelta - Uchwała RMP Nr 159/20/VIII z
28.04.2020 – ok. 45 ha
4. Plan Mocka – Niwka Stara – Uchwała RMP Nr 207/20/VIII z 27.10.2020 – ok. 9 ha
Prace nad kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego prowadzone są w oparciu o
ustalony wieloletni program sporządzania planów miejscowych. Ustalenia wszystkich
uchwalonych oraz będących w trakcie realizacji planów, mają znaczący wpływ na
kształtowanie ładu przestrzennego, utrzymanie specyficznego charakteru oraz dalszy rozwój
Miasta Puszczykowa.
Przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni miejskich , w tym
zagospodarowania obu części placu przy ulicy C.Ratajskiego oraz Rynku, stosowany jest
Katalog dobrych praktyk – Meble Miejskie Puszczykowa zawierający propozycje rozwiązań
elementów małej architektury, reklam, szyldów, ogrodzeń o spójnym charakterze do
wdrożenia i stosowania na terenie miasta.
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STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
PRZESTRZENNEGO MIASTA PUSZCZYKOWA

ZAGOSPODAROWANIA

Dla terenu Miasta Puszczykowa obowiązuje aktualne Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Miasta Puszczykowa w dniu
30 stycznia 2018 r.

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
Dla obszarów, na których nie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego, w 2020
roku wydanych zostało 18 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 15 – dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 – dla budynku gospodarczo-garażowego oraz 1 dla parkingu
wzdłuż drogi publicznej.
Zachodzące zmiany w zakresie zabudowy dotyczyły przede wszystkim rozwoju zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno jako uzupełnienie terenów już zurbanizowanych , jak
też budowa dużych domów jednorodzinnych na działkach o znacznych powierzchniach (2000
– 3000 m2) na otwartych terenach Puszczykowa Starego, w sąsiedztwie lasów Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Systematycznie zagospodarowywane są tereny sportowe, rekreacyjne,
w tym Zakole Warty, w niewielkim stopniu tereny o innych funkcjach, w tym pojedyncze
obiekty usługowe .
Dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej prowadzono rozbudowy, przebudowy, remonty,
wymiany pokryć dachowych budynków, wymiany systemów grzewczych na ogrzewanie
gazowe oraz inne odnawialne źródła energii.
Jako organ doradczy Burmistrza – pracowała Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Miasta
Puszczykowa, w 5-osobowym składzie urbanistów, architektów oraz specjalistów w dziedzinie
ochrony środowiska.
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PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Uchwałą Nr 120/19/VIII z dnia 26.11.2019 Rada Miasta Puszczykowa przyjęła Gminny Program
Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2019 – 2022
Realizowany jest on na bieżąco na podstawie współpracy z Powiatowym konserwatorem
Zabytków w Poznaniu oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ustaleń
dotyczących wpisów i wykreśleń oraz prowadzonych prac budowlanych - zgodnie
z Zarządzeniem Nr 34/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.05.2019 w sprawie:
założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Puszczykowo.
W każdym z opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego zawarte zostały
zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, w tym uzgodnione z Powiatowym
Konserwatorem Zabytków zapisy dotyczące wymagań przy budowie, rozbudowie, remontach
budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Puszczykowa, a także przy
podziałach nieruchomości ujętych w GEZ.
Dla obszarów, dla których nie obowiązują plany zagospodarowania, wszystkie wydawane
decyzje o warunkach zabudowy zawierają
zapisy dotyczące ochrony stanowisk
archeologicznych oraz parametrów zabudowy w przypadku ujęcia obiektów w GEZ.
Miasto realizuje cele Programu Opieki nad Zabytkami również poprzez udzielanie dotacji
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków. Od roku 2019 krąg uprawnionych wnioskodawców został
rozszerzony o posiadaczy nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, co
zwiększyło liczbę potencjalnych beneficjentów programu.
W roku 2020 przyznano dotacje na następujące inwestycje:
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wnioskodawca

Edyta
Mądroszkiewicz,
Bożena Toth

Henryka Stępniak

Katarzyna
Bekasiak,
Zbigniew Bekasiak

Wspólnota
Mieszkaniowa
„RUSAŁKA”

Małgorzata
Ornoch-Tabędzka

Arleta Pyrzyńska

Adres zabytku

ul. Chrobrego
50A

ul. Cienista 1

ul. Wczasowa 1

ul. Wodziczki 1

ul. Podleśna 10

ul. Klonowa 6

Wyszczególnienie
Kwota
Kwota
prac, na które udziela
przyznana przekazana
się dotacji
1. Odnowienie okien z
częściowym
odtworzeniem (lokal „B”
i „C”)
2. Odnowienie drzwi z
częściowym
odtworzeniem (lokal „B”)
1. Wymiana zniszczonych
elementów: więźby
dachowej, ścian balkonu,
zadaszenia wejścia oraz
stropu piwnicy.
2. Przemurowanie
wypełnienia ceglanego.
3. Odtworzenie
ozdobnych elementów
snycerki.
4. Wymiana rynien i rur
spustowych.
5. Wykonanie nowego
pokrycia dachu.
6. Założenie izolacji
termicznej stropodachu.
7. Przemurowanie
dwóch kominów.
1. Wymiana okablowania
2. Powiększenie
rozdzielnicy prądu.
3. Montaż dodatkowych
wyłączników różnicowoprądowych.
4. Wymiana gniazd
elektrycznych i opraw.
1. Remont dwóch
balkonów, oraz kolumny
wspierającej loggie na
elewacji frontowej
budynku.
2. Konserwacja
drewnianych elementów.
1. Renowacja okien
skrzynkowych na piętrze.
2. Wymiana instalacji
elektrycznej w całym
budynku.
3. Renowacja schodów
z balustradą.
1. Wymiana pokrycia
dachowego.
2. Wymiana rynien i rur
spustowych.

11 000,00

11 000,00

Dodatkowe informacje

Całkowity koszt zadania wyniósł
25.007,35 zł
Środki własne 14.007,35 zł

Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 149.515,95 zł
47 000,00

45 677,12

Dotacja z Powiatu 22.111,26 zł
Środki własne 81.727,57 zł

Całkowity koszt zadania wyniósł
27.478,20 zł
8 500,00

8 500,00

Dotacja z Powiatu 17.576,00 zł
Środki własne 1.402,20 zł

31 000,00

17 101,82

Całkowity koszt zadania wyniósł
62.667,00 zł
Środki własne 45.565,18 zł

14 000,00

12 597,85

Całkowity koszt zadania wyniósł
25.251,26 zł
Środki własne 12.653,41 zł

38 500,00
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10. PROMOCJA, TURYSTYKA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

SYNTETYCZNY OPIS REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NGO
Każdego roku, po przeprowadzeniu konsultacji, uchwalany jest program współpracy Miasta
Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi. Miasto współpracuje z 13 organizacjami. W
ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi miasto dofinansowało realizację zadań
m.in. w obszarze sportu, kultury, współpracy międzynarodowej, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz seniorów.
W 2020 roku zostały ogłoszonych sześć konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych. W sumie podpisano 30 umów z następującymi organizacjami: Klubem
Piłkarskim LAS Puszczykowo, Fundacją Reissa, Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym,
Międzyszkolnym Klubem Sportowym Puszczykowo, Międzyszkolnym Klubem Sportowym
Juvenia, Klub Olimpijczyka im. Marka Łbika Polskim Związkiem Wędkarskim, Fundacją ReStart,
Stowarzyszeniem Puszczykowo-Chateaugiron, Stowarzyszeniem Sportowym Sportoteka,
Stowarzyszeniem Miłośników Gier Planszowych „Kości”, Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, WSTiRW Warta, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich. W formie tzw.
„małego grantu” zawarto 2 umowy. Łączna kwota dofinansowania zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe wyniosła 424 840 złotych.

SERWIS INTERNETOWY
W terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku witrynę www.puszczykowo.pl odwiedziło
71.337 użytkowników. W wyżej wymienionym okresie odnotowano 380.337 odsłon strony.
Nowi użytkownicy stanowili 81.7%, natomiast użytkownicy powracający 18,3%. Wśród danych
demograficznych warto odnotować fakt, że 93,27% wizyt zarejestrowano z Polski, 3,29% ze
Stanów Zjednoczonych, 0,73% z Niemiec i 0,51% z Chin. Wśród miast, z których rejestrowano
się na domenie miasta przeważa Poznań (38,01%), następnie Warszawa (14,66%) i Wrocław
(11,97%).
Wśród aktywnych użytkowników na przestrzeni czasu określiły się następujące trendy:
- w ciągu 1 dnia aktywnych było 262 użytkowników;
- w ciągu tygodnia aktywnych było 2338 użytkowników;
- w ciągu miesiąca aktywnych było 7074 użytkowników.
Użytkownicy domeny korzystają głównie z komputerów – 50,61%, natomiast telefony
komórkowe stanowią 47,46%, a tablety 1,93%. Wśród systemów operacyjnych dominuje
Android – 73,70%, iOS stanowi 2593%, a Windows 0,27%.
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
W 2020 roku profil miasta Puszczykowa na facebook'u zanotował wyraźny wzrost: w dniu 1
stycznia 2020 r. liczył 2793 fanów, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r.: 3703 fanów, jest to
zatem zwiększenie liczby polubień o 32,58%. Liczba osób obserwujących w ciągu danego roku
wzrosła o 33,79% , z 2853 do 3817. Wśród osób, które polubiły stronę miasta, większość, bo
65% stanowią kobiety, zaś 35% mężczyźni. Wśród pań do najliczniejszych grup wiekowych
należą osoby w wieku: 35-44 (22%), 25-34 (18%) oraz 45-54 (10%), natomiast wśród panów:
25-34 (9%), 35-44 (9%) oraz 18-24 (6%). Największa liczba fanów pochodzi z terenu Polski,
następnie plasują się użytkownicy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii i Stanów
Zjednoczonych. Ponad 51% polubień zlokalizowano na terenie miasta Puszczykowa (968),
następnie z Poznania (966) oraz z terenu Mosiny (276).
Wśród osób, które wyświetliły stronę miasta największy odsetek ponownie stanowią kobiety,
bo 64%, zaś panowie 36%. Największe zainteresowanie profilem miasta Puszczykowa wyraziły
panie w wieku 35-44 (21%), 25-34 (18%) oraz 45-54 (11%). Wśród panów były to kolejno grupy
wiekowe 35-44 (11%), 25-34 (10%) oraz 45-54 (6%). Największa liczba odbiorców pochodziła
z Polski (21.846), pozostałe kraje stanowią zaledwie niewielką część, z małymi wyjątkami,
które stanowią użytkownicy z Niemiec (304) i Wielkiej Brytanii (271). Wśród odbiorców
postów najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy Poznania (4948), Mosiny (2671),
Puszczykowa (1995), Lubonia (715), Komornik (376) i Kościana (370).
Spośród najpopularniejszych opublikowanych postów, można wyróżnić:
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→ komunikat komisariatu Policji w Puszczykowie dot. niebezpieczeństwa związanego z grą
"Straszny Goofy": zasięg: 1,4 mln, polubienia i reakcje: 3,3 tys., komentarze: 391, data
publikacji: 29 lipca;
→ komunikat dot. znalezionego psa, zasięg 115,8 tys., polubienia i reakcje: 1,6 tys.,
komentarze: 463, data publikacji: 21 września;
→ komunikat dot. znalezionego psa w lesie w okolicach ulicy Jarosławskiej: zasięg: 53,1 tys.,
polubienia i reakcje: 404, komentarze: 116, data publikacji: 25 września;

WYDAWNICTWA
→ „Echo Puszczykowa”
Informator miejski „Echo Puszczykowa” wydawany jest w cyklu miesięcznym. W 2020 roku
wydanych zostało 12 numerów, a liczba stron gazety w poszczególnych miesiącach
kształtowała się następująco:
styczeń – 36 stron
luty – 32 strony
marzec – 32 strony
kwiecień – 28 stron
maj – 24 strony
czerwiec – 24 strony
lipiec – 28 stron
sierpień – 24 strony
wrzesień – 24 strony
październik – 28 stron
listopad – 28 stron
grudzień – 36 stron
Koszt całościowy wydania oraz dostarczenia informatora do mieszkańców w 2020 roku
wyniósł 106.840,20 zł.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W 2020 roku z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie zostały przeprowadzone
konsultacje społeczne związane z następującymi zagadnieniami:
1) Ankieta dotycząca zieleni w Puszczykowie, od 5 do 31 sierpnia;
2) Konsultacje regulaminu Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego dla organizacji
pozarządowych, od 12 do 21 sierpnia;
3) Ankieta E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, od 25 sierpnia do
2 września;
4) Badania Klimatu Rowerowego, od 6 listopada do 31 grudnia;
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5) Konsultacje rocznego programu współpracy z ngo na rok 2020.

RANKINGI
→ 4. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST
W 2020 roku Puszczykowo zostało sklasyfikowane na 4. miejscu w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST
powstaje w oparciu o 15 zmiennych-wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie
danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki
samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta
na prawach powiatu. Puszczykowo znalazło w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze
praktyki rozwojowe w Polsce.
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→ 3. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
Puszczykowo zajęło 3. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” wśród miast i gmin
miejsko-wiejskich. Ranking Samorządów ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję miast i
gmin w wielu obszarach, przez to jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach
rozwojowych poszczególnych samorządów. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, na
czele której stoi były premier prof. Jerzy Buzek. Ranking Samorządów obejmuje wszystkie
gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych
są publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów
oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej e-ankiecie.
Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach:
trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość
zarządzania. W filarze trwałość ekonomiczno-finansowa brane są pod uwagę takie wskaźniki,
jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje
rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków
inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania
przestrzennego.
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→ Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku
Rewitalizacja willi Mimoza znalazła się w ścisłym gronie finalistów konkursu Modernizacja
Roku & Budowa XXI wieku, a także została doceniona przez Ogólnopolskie Czasopismo
Budowlane ROMDOM, zdobywając główną nagrodę. Uroczysta gala wręczenia dyplomów i
statuetek odbyła się 23 września 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

PREZENTACJE NA TARGACH TURYSTYCZNYCH
W dniach 14-16 lutego 2020 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się
31. Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon”. Puszczykowo zaprezentowało się
bezpłatnie na stoisku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, której przekazano pakiet
folderów turystycznych na temat atrakcji Puszczykowa oraz mapy miasta.
Targi odwiedziło 9,5 tysiąca osób szukających ciekawych i atrakcyjnych miejsc na spędzenie
wolnego czasu.
Niestety w związku z epidemią COVID-19 i zamknięciem wielu branż krótko po targach, nie
odnotowano wzmożonego zainteresowania ofertą turystyczną Puszczykowa, tak jak to miało
miejsce w latach wcześniejszych.

STATYSTYKA RUCHU TURYSTYCZNEGO
Rolę punktu informacji turystycznej („i”) w Puszczykowie pełni od roku 2010 Centrum EkoInfo,
będące jednocześnie centrum edukacji ekologicznej mieszkańców.
Centrum EkoInfo od 2014 roku prowadzi statystyki ruchu turystycznego na podstawie
odwiedzin turystów w punkcie informacji. Wg różnych badań i raportów z całego kraju należy
szacować, że ilość tych osób (turystów) stanowi ok. 5% całkowitej liczby turystów
indywidualnych odwiedzających Puszczykowo. Jako turystę indywidualnego należy rozumieć
osoby przybywające do Puszczykowa w celach krajoznawczych lub rekreacyjnych. Do tej grupy
nie są jednak wliczane osoby udające się tradycyjnie tylko do znanej, puszczykowskiej lodziarni,
ani zorganizowane grupy (np. szkolne wycieczki) odwiedzające tylko Muzeum Arkadego
Fiedlera.
W roku 2020 r. Centrum EkoInfo było już zlokalizowane w nowej siedzibie – na parterze
odrestaurowanej Willi Mimoza. Niestety rozpoczęcie sezonu turystycznego przypadło na
rozpoczęcie epidemii COVID-19 i punkt informacji turystycznej był zamknięty. W okresie
wakacyjnym turyści mogli korzystać z punktu w reżimie sanitarnym.
Centrum EkoInfo w roku 2020 (poza okresem przymusowego zamknięcia) było otwarte od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W tym czasie punkt odwiedziło osobiście
78 osób. Odebrano 64 telefony z pytaniami o ofertę turystyczną oraz odpowiedziano na 67
zapytań mailowych. Łączna liczba osób korzystających z działalności punktu w 2020 roku
wyniosła wobec tego 209 osób. Szczyt zainteresowania przypadł tradycyjnie na okres od maja
do września.
Zakres zainteresowań turysty indywidualnego w roku 2020 rozkładał się następująco: 30,4%
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osób zainteresowanych było miastem i jego atrakcjami, 49,8% pytało o szlaki piesze
i rowerowe oraz mapki, 8,2% zainteresowanych było okolicami Puszczykowa, a 11,6%
Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
W 2020 roku kontynuowane były spotkania mieszkańców z radnymi w Bibliotece Miejskiej
w Puszczykowie („Porozmawiaj z radnymi”), które jednak ze względu na pandemię
koronawirusa zostały zawieszone od marca 2020 r.

→ 30 lat samorządności w Puszczykowie
27 maja przypadła 30. rocznica wyborów samorządowych, pierwszych w powojennej historii
kraju całkowicie wolnych wyborów do władz lokalnych. Z tej okazji mieszkańcy otrzymali flagi
z herbem Puszczykowa, by móc jako wspólnota wykonać jednoczący gest i w dowód
puszczykowskiej solidarności i dumy ze swojego miasta wywiesić je w dniu tej wyjątkowej
rocznicy.
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→ Konkursy na portalu Facebook z okazji premiery filmu „Tarapaty 2”
W związku z premierą filmu „Tarapaty 2” zorganizowano konkursy, w których można było
zdobyć wejściówki do do kina, egzemplarze książki "Klątwa Lucyny, czyli Tarapaty 2" oraz
plakaty z autografami aktorów.

→ Puszczykowo DO HYMNU
W ramach akcji Niepodległa do Hymnu na stronie internetowej miasta Puszczykowa
opublikowane zostały słowa oraz nuty hymnu państwowego. Ogłoszono także konkurs,
polegający na nauce gry melodii hymnu na instrumencie muzycznym.
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→ Konkursy na portalu Facebook z okazji Narodowego Święta Niepodległości
W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano konkursy,
w których można było zdobyć zestawy gadżetów miasta Puszczykowa, m.in.: quiz tematyczny.

→ Poczta Świętego Mikołaja
W ramach przygotowań do świąt Bożego Narodzenia zorganizowana została Poczta Świętego
Mikołaja. Na puszczykowskim Rynku, tuż obok budynku Biblioteki Miejskiej, naprzeciwko
choinki, umieszczona została specjalna skrzynka pocztowa, do której można było wrzucać listy
do Świętego Mikołaja. Listy te zostały wysłane na Biegun Północny.

→ Konkursy na portalu Facebook z okazji świąt Bożego Narodzenia
Z okazji świąt Bożego Narodzenia zorganizowano konkursy, w których można było zdobyć
zestawy gadżetów miasta Puszczykowa, m.in.: konkurs na najpiękniejszą iluminację
świąteczną, konkurs na kartkę świąteczną czy konkurs na wiersz o tematyce świątecznej.

KAMPANIE EDUKACYJNE I INFORMACYJNE
→ Kampania profilaktyczno-zdrowotna „Proszę, załóż maseczkę”
Akcja społeczna polegająca na dystrybucji plakatów informacyjnych, na których mieszkańcy
Puszczykowa apelowali o noszenie maseczek w miejscach publicznych. Plakaty zostały
rozdystrybuowane do sklepów spożywczych, punktów handlowych i usługowych oraz na
przystankach autobusowych na terenie miasta Puszczykowa.
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→ Kampania ekologiczna „Listy dla Ziemi”
W 2020 roku siódmy raz Puszczykowo przyłączyło się do akcji „Listy dla Ziemi”, której
organizatorem jest Fundacja Ekologiczna Arka. Ze względu na panującą sytuację
epidemiologiczną uczestnictwo w akcji ograniczyło się wyłącznie do przesłania materiałów
edukacyjnych do szkół i przedszkoli na terenie miasta.

→ Akcja informacyjna „Zostaw PIT w Puszczykowie”
Po raz kolejny realizowana była akcja związana z płaceniem podatku dochodowego PIT
w Puszczykowie, który w strukturze dochodów miasta stanowi od lat najistotniejsze źródło.
Wpływy z podatku PIT determinują możliwości rozwoju Puszczykowa.
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→ Szlak śladami bohaterów filmu "Tarapaty 2"
W aplikacji "Puszczykowo - energia ciszy" udostępniony został szlak śladami bohaterów filmu
"Tarapaty 2". "Tarapaty 2" to przygodowy film familijny z wątkiem kryminalnym. Próbując
rozwikłać zagadkę kradzieży arcydzieła Moneta, bohaterowie wędrują po Poznaniu,
Puszczykowie i Wielkopolskim Parku Narodowym.

→ Kampania promująca puszczykowskich restauratorów
Celem kampanii było wsparcie lokalnej gastronomii poprzez prezentowanie na stronie
internetowej oraz portalu Facebook specjalnych ofert świątecznych, przygotowanych przez
puszczykowskich restauratorów z okazji świąt Bożego Narodzenia.

→ Spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Od 1 do 30 kwietnia w 16 gminach w Polsce, w tym w Puszczykowie, trwał spis próbny do
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W tym czasie odbywała się
kampania informacyjna związana z realizacją obowiązku spisowego.
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DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
W związku z pandemią koronawirusa, wprowadzono nakaz zakrywania ust i nosa podczas
przebywania w miejscach publicznych. Ze względu na deficyt środków ochrony osobistej, Urząd
Miejski w Puszczykowie zorganizował pomoc dla mieszkańców w najtrudniejszym,
początkowym okresie zagrożenia epidemicznego

→ Sprzęt dla OSP, Straży Miejskiej i Policji
W celu zapewnienia bezpieczeństwa tym, którzy bezinteresownie niosą pomoc, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Policji został przekazany sprzęt niezbędny do
codziennego funkcjonowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
Wszystkie jednostki otrzymały:
- kombinezony specjalistyczne chemisplash - 12 szt.
- kombinezony ochronne z polipropylenu - 12 szt.
- przyłbice z pleksiglasu do ochrony twarzy - 6 szt.
- maseczki ochronne - 100 szt.
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→ Pomoc dla Szpitala w Puszczykowie
Na potrzeby Szpitala w Puszczykowie przekazano sprzęt ochrony osobistej: przyłbice, ubrania
chemiczne, kombinezony, maski typu cerber i maseczki trójwarstwowe o łącznej wartości
9 945,09 złotych
→ Maseczki ochronne dla puszczykowskich seniorów
W kwietniu przekazano maseczki ochronne dla puszczykowskich seniorów. Pomoc w ich
dystrybucji zaoferował Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Puszczykowie.
→ Pomoc dla domów opieki w Puszczykowie
Dwa domy opieki znajdujące się w naszym mieście: Rezydencja Seniora oraz Pensjonat
“Radosna Jesień” otrzymały wsparcie. Instytucje te otrzymały maseczki oraz rękawiczki
niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania placówek.
→ Maseczki dla mieszkańców Puszczykowa
W kwietniu 2020 r. rozdystrybuowano do wszystkich gospodarstw domowych na terenie
miasta zestawy bawełnianych maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców Puszczykowa.
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11. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

Pozyskiwanie przez Miasto Puszczykowo funduszy zewnętrznych umożliwia realizację
projektów i inwestycji, których finansowanie wyłącznie z budżetu gminy stanowiłoby duże
obciążenie dla miasta. Głównymi źródłami zewnętrznych środków finansowych są fundusze
Unii Europejskiej oraz środki krajowe, którymi dysponują, m.in. poszczególne ministerstwa
i samorządy wojewódzkie.
W roku 2020 Miasto Puszczykowo realizowało następujące projekty przy wsparciu funduszy
zewnętrznych:
a) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to
31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3.857.920,00 zł, z czego
3.279.232,00 zł pozyskano z budżetu środków europejskich w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
b) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę
zastępczą na terenie MOF Poznania
Zadanie było realizowane w terminie od 1.03.2017 r. – 28.02.2020 r. Całkowita wartość
projektu wynosiła 13.363.750,30 zł (w tym Miasto Puszczykowo: 154.376,12 zł),
z czego 12.694.511,48 zł (w tym Miasto Puszczykowo: 146.632,30 zł) pozyskano
z budżetu środków europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
c) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę
zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II
Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu to
28.02.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 14.598.095.84 zł (w tym Miasto
Puszczykowo: 185.119.93 zł), z czego 13.858.927,11 zł (w tym Miasto Puszczykowo:
175.863,93 zł) pozyskano z budżetu środków europejskich w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
d) Wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie
województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu ,,STOP COVID-19. Bezpieczne systemy
społeczne w Wielkopolsce”
Zadanie było realizowane w terminie od 1.06.2020 r. do 31.12.2020 r. Całkowita
wartość projektu wynosiła 111.000 zł, z 99.900 zł pozyskano z budżetu środków
europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.
e) Budowa remizy strażackiej
Realizację inwestycji zakończono w 2020 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła
1.064.937,11 zł, z czego 200.000 zł pozyskano ze środków Powiatu Poznańskiego.
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f) Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy
Las
Realizację zadania zakończono w sierpniu 2020 r. Projekt zrealizowano w partnerstwie
z gminami Rokietnica oraz Suchy Las. Partnerem wiodącym projektu była gmina Suchy
Las. Celem projektu był zakup i montaż instalacji OZE (w prywatnych gospodarstwach
domowych). Projekt zrealizowano przy wsparciu z budżetu środków europejskich
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
g) Przebudowa ul. Sobieskiego w Puszczykowie
Realizację zadania zakończono w sierpniu 2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
1.712.533,04 zł, z czego 748 057,00 zł pozyskano ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych 2019.
h) Budowa ul. Mazurskiej
Realizację zadania zakończono w lipcu 2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
1.059.745,90 zł, z czego 520.148,00 zł pozyskano ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych 2019.
i) Budowa ul. Żwirowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego w Puszczykowie
Realizację zadania zakończono w sierpniu 2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
1.083.572,07 zł, z czego 541.786,03 zł pozyskano ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych 2020.
j) Zdalna Szkoła
Zadanie było realizowane w terminie od 1.04.2020 r. do 31.10.2020 r. Projekt polegał
na zakupie sprzętu komputerowego, który został udostępniony uczniom
i nauczycielom puszczykowskich szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie
kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. Całkowita wartość projektu wynosiła 69.399,11 zł. Całą kwotę pozyskano
z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
k) Publiczny Internet w Mieście Puszczykowo
Zadanie jest w trakcie realizacji. Celem projektu jest stworzeniu oraz utrzymanie
12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o wysokich parametrach
technicznych. Punkty dostępu do bezpłatnego Internetu dla każdego zostaną
zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Planowany termin
zakończenia projektu to 30.04.2021 r. Całkowita wartość projektu wynosiła
64.368,00 zł. Całą kwotę pozyskano z budżetu środków europejskich w ramach
Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
l) Zdalna Szkoła+
Zadanie było realizowane w terminie od 1.05.2020 r. do 31.11.2020 r. Projekt polegał
na zakupie sprzętu komputerowego, który został udostępniony uczniom
i nauczycielom puszczykowskich szkół podstawowych. Celem projektu jest wsparcie
kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. Całkowita wartość projektu wynosiła 44.287,39 zł. Całą kwotę pozyskano
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z budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.
m) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu to
31.12.2022 r. W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 rząd postanowił
o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki
przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.
budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.680.923,00 zł. Całą kwotę pozyskano z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19.
n) Niebiesko-zielona infrastruktura w Puszczykowie: zagospodarowanie wody
deszczowej w obrębie Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz
w Puszczykowie
Zadanie było realizowane w terminie od 19.11.2020 r. do 29.11.2020 r. i polegało na
wykonaniu podziemnego i naziemnego systemu magazynowania wody opadowej
(z dachu budynku) wraz z instalacją umożliwiającą jej rozprowadzenie w obrębie
budynku użyteczności publicznej - Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Całkowita wartość projektu wynosiła
22.550,00 zł, z czego 15.785,00 zł pozyskano ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”.
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ZAŁĄCZNIK
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji za 2020 rok
Nr Uchwały

Data

W sprawie:

Uwagi

136/20/VIII

21.01.2020

planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.

Uchwała zrealizowana,
przyjęto plan pracy
Rady Miasta na 2020
rok

137/20/VIII

21.01.2020

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa
na rok 2020.

Uchwała zrealizowana,
przyjęto plan pracy
Komisji Rewizyjnej na
2020 rok

138/20/VIII

21.01.2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała zrealizowana
w roku szkolnym
2019/20

139/20/VIII

25.02.2020

udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta
Puszczykowa.

Uchwała wykonana
w mniejszym zakresie
finansowym

140/20/VIII

25.02.2020

Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście
Puszczykowo na lata 2020-2022.

Uchwała realizowana
przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w latach 2020-2022

141/20/VIII

25.02.2020

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.

Uchwała w trakcie
realizacji, na bieżąco

142/20/VIII

25.02.2020

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Uchwała zrealizowana

143/20/VIII

25.02.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała zrealizowana

144/20/VIII

25.02.2020

emisji obligacji komunalnych.

Uchwała zrealizowana

145/20/VIII

25.02.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

146/20/VIII

25.02.2020

zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20202028.

Uchwała zrealizowana
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147/20/VIII

28.04.2020

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029.

Uchwała w trakcie
realizacji

148/20/VIII

28.04.2020

współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego, tj. Miastem Puszczykowem a Gminą Mosina
w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji MosinaPuszczykowo.

Uchwała zrealizowana

149/20/VIII

28.04.2020

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w
zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w
granicach administracyjnych Miasta.

Uchwała zrealizowana
(wykonano szykany)

150/20/VIII

28.04.2020

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w
zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P
– ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.

Uchwała w trakcie
realizacji

151/20/VIII

28.04.2020

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul.
Jana Kasprowicza.

Uchwała zrealizowana

152/20/VIII

28.04.2020

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Łąkowej.

Uchwała zrealizowana

153/20/VIII

28.04.2020

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul.
Poznańskiej.

Uchwała zrealizowana

154/20/VIII

28.04.2020

wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej
w Puszczykowie w rejonie ulicy Kosynierów Miłosławskich.

Uchwała zrealizowana

155/20/VIII

28.04.2020

wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo
części nieruchomości

Uchwała zrealizowana

położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Bolesława Prusa.
156/20/VIII

28.04.2020

wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie
bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.

Uchwała zrealizowana

157/20/VIII

28.04.2020

pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Sokoła w
Puszczykowie poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako
drogi publicznej.

Uchwała zrealizowana

158/20/VIII

28.04.2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy
północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i
Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.

Uchwała zrealizowana,
opublikowana
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego
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– rok 2020, poz. 4141 z
dnia 13 maja 2020
(wejście w życie 28 maja
2020 r.)

159/20/VIII

28.04.2020

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej,
Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej,
obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w
trakcie procedury
opracowania przygotowanie do
opiniowania i uzgodnień

160/20/VIII

28.04.2020

przyznania stypendium sportowego.

Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe na okres od 1
marca do 31 grudnia
2020 r.

161/20/VIII

28.04.2020

przyznania stypendium sportowego.

Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe na okres od 1
marca do 31 grudnia
2020 r.

162/20/VIII

28.04.2020

przyznania stypendium sportowego.

Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe na okres od 1
marca do 31 grudnia
2020 r.

163/20/VIII

28.04.2020

przyznania stypendium sportowego.

Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe na okres od 1
marca do 31 grudnia
2019 r.

164/20/VIII

28.04.2020

przyznania stypendium sportowego.

Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe na okres od 1
marca do 31 grudnia
2020 r.

165/20/VIII

28.04.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

166/20/VIII

26.05.2020

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta
Puszczykowa na lata 2020-2023.

Uchwała w trakcie
realizacji, Program
został uchwalony na
lata 2020-2023
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167/20/VIII

26.05.2020

określania zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów utworzenia systemów
deszczowych do gromadzenia i gospodarczego
wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach
domowych.

Uchwała w trakcie
realizacji

168/20/VIII

26.05.2020

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Puszczykowa na rok 2020.

Uchwała zrealizowana

169/20/VIII

26.05.2020

ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Puszczykowo oraz publicznych przedszkoli
prowadzonych przez inne niż Miasto Puszczykowo organy
na terenie Miasta Puszczykowa.

Uchwała w trakcie
realizacji

170/20/VIII

26.05.2020

zmiany Uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie
dokumentacji projektowej dla budowy ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3
Maja.

Uchwała w trakcie
realizacji

171/20/VIII

26.05.2020

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem
Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą
Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.

Uchwała w realizacji na
bieżąco

172/20/VIII

26.05.2020

przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie
zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa, tj.
osiedla Niwka Stara.

Uchwała zrealizowana,
przeprowadzono
konsultacje społeczne
dotyczące zniesienia
jednostki pomocniczej –
osiedla Niwka Stara

173/20/VIII

26.05.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

174/20/VIII

26.05.2020

zmiany uchwały Nr 134/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20202028.

Uchwała zrealizowana

175/20/VIII

23.06.2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP,
ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów
Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch
etapach A i B - ETAP A.

Uchwała zrealizowana,
opublikowana w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego – rok
2020 poz. 5644 z dnia 7
lipca 2020 r. (wejście w
życie 22 lipca 2020 r.)
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176/20/VIII

23.06.2020

wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo
części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie
ul. Marii Konopnickiej.

Uchwała
niezrealizowana, zmiana
trybu nabycia na ZRID

177/20/VIII

23.06.2020

wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej
w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja.

Uchwała w trakcie
realizacji

178/20/VIII

23.06.2020

współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska
Poręba a Miastem Puszczykowo.

Uchwała w trakcie
realizacji – kolejnym
etapem podpisanie
umowy o partnerstwie
pomiędzy Miastem
Szklarska Poręba a
Miastem Puszczykowo

179/20/VIII

23.06.2020

współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania
własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest.

Uchwała zrealizowana

180/20/VIII

23.06.2020

zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa osiedla Niwka Stara.

Uchwała zrealizowana,
zniesiono jednostkę
pomocniczą osiedle
Niwka Stara

181/20/VIII

23.06.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

182/20/VIII

23.06.2020

udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum
zaufania.

Uchwała zrealizowana,
udzielono wotum
zaufania Burmistrzowi
Miasta

183/20/VIII

23.06.2020

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Puszczykowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok.

Uchwała zrealizowana

184/20/VIII

23.06.2020

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019
rok.

Uchwała zrealizowana,
udzielono absolutorium
Burmistrzowi Miasta za
2019 rok

185/20/VIII

25.08.2020

przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Puszczykowo na lata 2020 – 2035”.

Uchwała przyjęta do
realizacji

186/20/VIII

25.08.2020

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Puszczykowa na rok 2020.

Uchwała zrealizowana
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187/20/VIII

25.08.2020

Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa.

188/20/VIII

25.08.2020

wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie Uchwała w trakcie
realizacji
ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie.

189/20/VIII

25.08.2020

wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie
Niwka.

Uchwała zrealizowana

190/20/VIII

25.08.2020

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z
przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres
do 3 lat.

Uchwała zrealizowana

191/20/VIII

25.08.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

192/20/VIII

25.08.2020

zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20202028.

Uchwała zrealizowana

193/20/VIII

29.09.2020

Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała w trakcie
realizacji

194/20/VIII

29.09.2020

zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego
użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w
Puszczykowie.

Uchwała zrealizowana

195/20/VIII

29.09.2020

wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej
w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości.

Uchwała zrealizowana

196/20/VIII

29.09.2020

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części
nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy
Nadwarciańskiej.

Uchwała w trakcie
realizacji
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197/20/VIII

29.09.2020

wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny
nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.

Uchwała zrealizowana

198/20/VIII

29.09.2020

nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.

Uchwała zrealizowana,
nadano nazwę ulicy w
Puszczykowie
Sielankowa

199/20/VIII

29.09.2020

wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności
lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3
przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych
lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego
najemcy - w celu zwolnienia z długu.

Uchwała w trakcie
realizacji

200/20/VIII

29.09.2020

zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków, których właścicielem jest
Miasto Puszczykowo.

Uchwała zrealizowana
częściowo

201/20/VIII

29.09.2020

zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.

Uchwała zrealizowana,
dokonano zmian w
planie pracy Komisji
Rewizyjnej

202/20/VIII

29.09.2020

powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski
o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.

Uchwała zrealizowana,
powołano Kapitułę
oceniającą wnioski
w składzie:
Maciej Dettlaff, Mariusz
Frąckowiak, Filip
Ryglewicz

203/20/VIII

29.09.2020

przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania
działalności w zakresie telekomunikacji.

Uchwała zrealizowana
dokonano wpisu do
rejestru jednostek
samorządu
terytorialnego
wykonujących
działalność w zakresie
telekomunikacji

204/20/VIII

29.09.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

205/20/VIII

27.10.2020

dokonania zmian w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami
PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą
Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i
12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym
zakresie.

Uchwała zrealizowana,
dokonano korekty mpzp
i ponowiono procedurę
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206/20/VIII

27.10.2020

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka
Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I
i II – ETAP II.

Uchwała zrealizowana,
opublikowana w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego – rok
2020, poz. 8558 z dnia
13 listopada 2020 r.
(wejście w życie
listopad 2020 r.)

207/20/VIII

27.10.2020

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb
Niwka, arkusz 12.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w
trakcie procedury
opracowania

208/20/VIII

27.10.2020

zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie
dokumentacji projektowej dla budowy ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3
Maja.

Uchwała w trakcie
realizacji

209/20/VIII

27.10.2020

udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.

Uchwała w trakcie
realizacji dofinansowanie
Poznańskiej Kolei
Metropolitarnej (PKM)

210/20/VIII

2710. .2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała w trakcie
realizacji.

211/20/VIII

27.10.2020

uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta
Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021.

Uchwała w trakcie
realizacji

212/20/VIII

27.10.2020

przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.

Uchwała zrealizowana,
przyznano 57 Nagród
Rady Miasta
Puszczykowa dla
uczniów szczególnie
uzdolnionych

213/20/VIII

27.10.2020

zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych Miasta.

Uchwała zrealizowana
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214/20/VIII

27.10.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

215/20/VIII

27.10.2020

zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20202028.

Uchwała zrealizowana

216/20/VIII

24.11.2020

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029.

Przyjęto uchwałą
wieloletni plan –
w trakcie realizacji przez
Aquanet

217/20/VIII

24.11.2020

zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska
w m. Puszczykowo.

Uchwała w trakcie
realizacji

218/20/VIII

24.11.2020

zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
Uchwała realizowana
przez MOPS
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego
programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego
Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta
Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze
związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i
zastąpieniem go proekologicznymi systemami
grzewczymi”.

219/20/VIII

24.11.2020

zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.

Uchwała zrealizowana,
dokonano zmian w
planie pracy Komisji
Rewizyjnej

220/20/VIII

24.11.2020

zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych.

Uchwała zrealizowana

221/20/VIII

24.11.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

222/20/VIII

24.11.2020

zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20202028.

Uchwała zrealizowana

223/20/VIII

22.12.2020

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2021-2026

Uchwała w trakcie
realizacji przez MOPS,
przyjęto Program na
lata 2021-2026
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224/20/VIII

22.12.2020

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021

Uchwała realizowana
przez MOPS w 2021
roku

225/20/VIII

22.12.2020

zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok
2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uchwała zrealizowana

226/20/VIII

22.12.2020

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Puszczykowa na lata 2021-2028

Uchwała w trakcie
realizacji

227/20/VIII

22.12.2020

uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na rok 2021

Uchwała w trakcie
realizacji
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