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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA

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
2018 r. miasto liczyło 9 486 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jak na miasto jest niewielka
(578 osób/km2 w 2015 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 3060 os./km2 (nieco ponad 30 os./ha).
Niniejszy raport prezentuje dane na temat sytuacji Miasta Puszczykowa w roku 2018,
w stosownych obszarach również z odniesieniem do lat 2016-17. 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, na stronie:
http://puszczykowobip.wokiss.pl/bip/raport-o-stanie-miasta/2018/sprawozdania.html
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2. DANE STATYSTYCZNE
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Liczba mieszkańców
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W roku 2018 liczba mieszkańców Puszczykowa nieznacznie wzrosła w stosunku do roku
poprzedniego, ale nadal była niższa niż w roku 2016. W ostatnich latach trudno wskazać
jednoznaczny trend w kształtowaniu się liczby ludności miasta – ujemny przyrost naturalny
kompensowany jest z reguły dodatnim saldem migracji.

Przyrost naturalny w latach 2016-2018
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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.
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Struktura wiekowa mieszkańców 2018 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 2018 w CEIDG było zarejestrowanych 1214 podmiotów posiadających główne miejsce
wykonywania działalności w Puszczykowie oraz mających status inny niż wykreślony.
Status wpisu
Aktywny
Wykreślony
Zawieszony
Nie rozpoczął działalności
Działalność nierozpoczęta
(data rozpoczęcia działalności we wniosku jest data przyszłą)
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej
Przeniesiony niezgodnie z Ustawą
ogółem

Liczba wpisów
1029
858
127
2
1
54
1
2072

Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie
w latach 2016-2018. Najczęściej przedsiębiorcy dokonywali zmian w swoich wpisach. Zmiany
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te dotyczyły głównie rodzaju prowadzonej działalności oraz adresu jej siedziby lub miejsca
wykonywania.
Rodzaj wniosku
Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy
Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej

2016
92
290
107

2017
78
299
99

2018
60
278
91

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej
Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

64

50

53

63
616

59
585

63
545

ogółem

Źródło: opracowanie własne, rejestr prowadzony przez UM Puszczykowo

Biorąc pod uwagę powyższe dane można uznać, że w latach 2016-2018 średnio rocznie
rejestrowało się w CEIDG 77 osób fizycznych. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń o wpis do
rejestru w stosunku do wykreśleń z CEIDG bilans jest dodatni. Odnotowano bowiem więcej
wniosków o rozpoczęcie działalności niż o jej zakończenie tj. o 45 nowo zarejestrowane
podmioty.
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę wniosków (wnioski złożone w UM Puszczykowo oraz
w innych gminach) o rozpoczęcie i zakończenie działalności w danym roku, główne miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej: Puszczykowo.
2016

2017

2018

Rozpoczęcie działalności

103

96

61

Zakończenie działalności

67

49

52

Źródło: CEIDG

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (Puszczykowo) było 1245 wpisów
o statusie innym niż wykreślony, w tym 74 wpisy to działalność prowadzona wyłącznie
w formie spółki cywilnej.
Status wpisu
Aktywny
Wykreślony
Zawieszony
Nie rozpoczął działalności
Oczekuje na rozpoczęcie działalności
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej
ogółem

Liczba wpisów
1015
719
150
5
1
74
1964

Źródło: CEIDG
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Pod względem rodzaju działalności, najwięcej wpisów posiadało przeważający kod
prowadzenia działalności należący do Sekcji G – 226 wpisów oraz Sekcji M – 192 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

Ilość działalności
1
104
1
146
226
42

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,

54
29
26
192
50
41
14
17
48

Źródło: CEIDG
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3. FINANSE MIASTA

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA
Budżet Miasta Puszczykowa został przyjęty uchwałą Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018. Budżet po zmianach
dokonanych w trakcie roku wyniósł:
•
•
•
•
•

dochody – 50.153.736,08 zł,
wydatki – 56.053.736,08 zł,
deficyt – 5.900.000 zł,
przychody – 7.960.000 zł,
rozchody – 2.060.000 zł.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA ZA 2018 R.

-4 361
-5 900

Deficyt

17 283
17 867

Wydatki majątkowe

36 554
38 187

Wydatki bieżące
Dochody majątkowe

2 230
3 296
47 246
46 858

Dochody bieżące
-10 000

10 000

Wykonanie

30 000

50 000
Tysiące zł

Plan

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 r.
Większość zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie została wykonana zarówno
w zakresie finansowym, jak i rzeczowym. W przypadku zmiany stałej organizacji ruchu na
drogach powiatowych część zaplanowanych na 2018 r. prac została przesunięta z uwagi na
konieczność dokonania zmiany dokumentacji projektowej na 2019 r.

9
RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2018

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych w 2018 r. spowodowane było nie
otrzymaniem do końca roku planowanych dochodów z Unii Europejskiej na zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz
Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
W
Rankingu
Finansowym
Samorządu Terytorialnego w Polsce za
2018 r., Miasto Puszczykowo zajęło
2 miejsce w kraju na 236 miast. Zestawienie
samorządów, które najlepiej zarządzają swoimi finansami (są najbardziej gospodarne) zostało
opracowane z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich przez ekspertów
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

MIASTO PUSZCZYKOWO ZAJĘŁO 2 MIEJSCE
W RANKINGU FINANSOWYM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W POLCE ZA 2018 R.

Ranking przygotowano na podstawie siedmiu wskaźników. Były to:
•
•
•
•
•
•
•

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,
Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,
Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
Udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA W 2018 ROKU (W ZŁ)
49 476 111,33 Wydatki

Dochody
Przychody, w tym:

8 346 418,16 Rozchody

emisja obligacji komunalnych

4 560 000,00

wolne środki pieniężne

3 786 418,16

Ogółem

57 822 529,49 Ogółem

53 837 398,22
2 060 000,00

55 897 398,22

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 r.
Budżet Miasta Puszczykowa w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 4,36 mln
zł (niższym od planowanego o kwotę 1,54 mln niższym od planowanego). Dochody i przychody
ogółem wyniosły 57,82 mln zł, a wydatki i rozchody 55,9 mln zł.
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WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2015-2018 ROKU (W ZŁ)
2015

2016

2017

2018

Dochody ogółem

31 817 430

38 287 961

46 345 466

49 476 111

Dochody bieżące

31 541 844

37 434 780

44 319 672

47 245 805

275 587

853 181

2 025 794

2 230 306

Wydatki ogółem

32 263 303

38 716 083

45 154 017

53 837 398

Wydatki bieżące

27 684 683

31 394 700

35 349 374

36 553 995

4 578 620

7 321 383

9 804 643

17 283 403

-445 873

-428 122

1 191 449

-4 361 287

13 283 250

13 280 000

13 280 000

15 780 000

Dochody majątkowe

Wydatki majątkowe
Deficyt
Zadłużenie

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za lata 2015-2018 r.

mln zł

UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH MIASTA PUSZCZYKOWA W WYDATKACH
OGÓŁEM W LATACH 2015-2018 (W ZŁ)
60
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RELACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2015-2018
2015
2016
2017
2018
Relacja wydatków majątkowych do wydatków
ogółem

14,19%

18,91%

21,71%

32,10%
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mln zł

NADWYŻKA OPERACYJNA MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2006-2018 (W ZŁ)
12

10,69
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8,97
8

6,59
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5,825,96
4,17

4

6,04

5,74

Nadwyżka operacyjna

3,86

3,73
2,64

2
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0,82
2018
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0

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.
NADWYŻKA OPERACYJNA WZROSŁA
Nadwyżka operacyjna wzrosła w 2018 r.
W 2018 R. W STOSUNKU DO ROKU 2017
w stosunku do roku 2017 o kwotę
O KWOTĘ 1,7 MLN ZŁ, TJ. O 19,2%.
1.721.512 zł. Utrzymanie wysokiego poziomu
nadwyżki operacyjnej jest jednym z priorytetów miasta.
RELACJA KWOTY DŁUGU DO DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2010-2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Relacja kwoty długu
48,35% 49,13% 41,41% 40,02% 41,12% 41,75% 34,66% 28,65% 31,46%
do dochodów
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ZADŁUŻENIE I DOCHODY MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2010-2018 (W ZŁ)
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Dochody Miasta

Udział zadłużenia Miasta w dochodach ogółem w ostatnich 8 latach spadł o 16,89%.
W 2018 r. wystąpił nieznaczny wzrost tego wskaźnika. Wynikało to z konieczności
zabezpieczenia środków na sfinansowanie m.in. wkładu własnego do projektów
finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.
Łączna kwota rozchodów oraz odsetek od kredytów i obligacji wyniosła w 2018 r.
2,4 mln zł, w tym odsetki 0,34 mln zł, co
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA PUSZCZYKOWA
stanowi 4,85% wykonanych dochodów
W 2018 R. WYNIÓSŁ 4,85%, DOPUSZCZALNY
ogółem. Dopuszczalny wskaźnik spłaty
WSKAŹNIK DLA PUSZCZYKOWA JEST O 330%
zobowiązań w danym roku wyliczany
WIĘKSZY I WYNOSI 16,04%. TYM SAMYM
jest w oparciu o średnią relację
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA PUSZCZYKOWA JEST
dochodów bieżących powiększonych
WIELOKROTNIE WYŻSZA OD AKTUALNEGO
o dochody ze sprzedaży majątku
ZADŁUŻENIA
i pomniejszonych o wydatki bieżące do
dochodów ogółem z ostatnich trzech lat. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta
Puszczykowa w roku 2018 wyniósł 16,04%.
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PODZIAŁ DOCHODÓW MIASTA PUSZCZYKOWA W LATACH 2014-2018 (W ZŁ)
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UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2016-2018
2015
Udział dochodów własnych w dochodach
ogółem

76,46%

2016

2017

69,10%

2018

70,28%

70,87%

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w Puszczykowie na tle kraju jest jednym z
najwyższych. W 2017 r.
W 2017 R. MIASTO PUSZCZYKOWO OSIĄGNĘŁO DOCHODY
(dane za 2018 r. nie
PODATKOWE NA MIESZKAŃCA W WYSOKOŚCI 2.838,12 ZŁ
zostały
opublikowane)
CO STANOWI 159% ŚREDNIEJ KRAJOWEJ
Miasto
Puszczykowo
osiągnęło
dochody
podatkowe na mieszkańca w wysokości 2.838,12 zł co stanowi 159% średniej krajowej
(wynoszącej 1.790,33 zł).
Najistotniejszym źródłem dochodów Puszczykowa jest udział w podatku PIT. Wpływy z tego
podatku od 2016 r. dynamicznie rosną zmniejszając tym samym z każdym rokiem znaczenie
innych dochodów własnych. 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. Istotny wpływ na udział dochodów własnych w dochodach ogółem od
roku 2016 miało wprowadzenie świadczenia wychowawczego. Dotacje z budżetu państwa na
ten cel (w 2018 r. 5,1 mln zł) obniżyły ten udział o ok. 8%.
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 2018 r. do opodatkowania zgłoszono jeden obiekt związany
z działalnością gospodarczą o powierzchni powyżej 100 m2 – ma on powierzchnię 293 m2 i jest
zlokalizowany przy ul. Nadwarciańskiej.
POWIERZCHNIA WYBRANYCH POWIERZCHNI BUDYNKÓW I GRUNTÓW STANOWIĄCYCH
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa opodatkowania w m2
Rodzaj nieruchomości
2015
2016
2017
2018
Budynki mieszkalne
405 462,20
410 836,69
417 577,27
422 327,78
Budynki związane z
prowadzeniem działalności
55 046,63
60 440,76
60 909,27
61 484,43
gospodarczej
Grunty pozostałe
Grunty związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej

4 223 989,22

4 100 921,22

4 042 392,09

4 009 260,57

413 726,87

414 770,04

406 315,23

409 211,23

Spadek powierzchni gruntów pozostałych w poszczególnych latach wynikał przede wszystkim
z wprowadzenia zwolnień ustawowych w zakresie gruntów stanowiących własność PKP.
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MAJĄTEK MIASTA
MAJĄTEK BRUTTO MIASTA PUSZCZYKOWA
Lp.

Wyszczególnienie

I.

Razem wartości niematerialne i prawne

II.

Razem środki trwałe

Wartość na
31.12.2017 r.

Wartość na
31.12.2018 r.

191 781,76

221 919,90

257 572 865,49

270 278 409,70

171 051 309,63

171 550 348,40

2.2. Budynki, lokale

33 766 597,27

36 080 497,04

2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

51 557 796,36

61 192 218,54

85 757,64

85 757,64

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania

186 569,07

180 997,60

2.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

21 009,37

21 009,37

2.7. Urządzenia techniczne

166 438,52

297 362,60

2.8. Środki transportu

114 800,00

114 800,00

622 587,63

755 418,51

2.1. Grunty

2.4. Kotły i maszyny energetyczne
2.5.

2.9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

PODZIAŁ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA PUSZCZYKOWA
w tym:
Grunty obce w
Grunty własne
Razem
użytkowaniu
oddane w
powierzchnia
Zasób
wieczystym Miasta
użytkowanie
Puszczykowa
wieczyste
Drogi i parkingi
64,9674
64,9087
0,0400
0,0187
Inne grunty
4,8498
4,7793
0,0705
Grunty rolne
32,7804
32,3045
0,4759
Lasy
14,5940
5,7965
8,7975
Place i tereny zieleni
3,4285
3,4285
Działki budowlane
3,2822
2,3353
0,9469
Inne usługowe
5,9832
5,9832
Działki usługowo1,3277
0,6109
0,7168
handlowe
Razem
131,2132
120,1469
0,5159
10,5504
Miasto posiada 3,6262% udziału w kapitale zakładowym Spółki Aquanet SA o wartości
40.659.832 zł.
16
RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2018

4. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

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

Dyrektor
Danuta Mankiewicz
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5. CZŁONKOSTWO MIASTA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH

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,
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•
•

inicjowaniu wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania
porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
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 2018 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 2018 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.
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Stowarzyszenie Metropolia Poznań umożliwia swoim członkom współpracę
współfinansowaną z budżetu środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Projektami realizowanymi w Puszczykowie ramach ZIT są „Utworzenie
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
„Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w
Puszczykowie”, „Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne”
oraz „Gimnazjalista z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze
optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”.
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 blisko 60 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 2018 Puszczykowo, będące członkiem PLOT, mogło bezpłatnie prezentować swoje
materiały podczas targów turystycznych Tour Salon na wspólnym stoisku Stowarzyszenia oraz
Powiatu Poznańskiego. Informacje o Puszczykowie i obiektach położonych w mieście
pojawiają się również w przygotowywanych lub aktualizowanych przez PLOT publikacjach –
w roku 2018 był to przewodnik po obiektach konferencyjnych, przewodnik po atrakcjach
regionu oraz gra memo z atrakcjami Powiatu Poznańskiego. PLOT zaopatruje również
puszczykowski punkt informacji turystycznej w różne materiały promocyjne, foldery
turystyczne i mini przewodniki. Dzięki kanałom medialnym PLOT (strona internetowa i profil
Facebook) Puszczykowo ma możliwość promowania i prezentowania wydarzeń
organizowanych w mieście szerszemu gronu odbiorców niż przez kanały miejskie.

WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy
i podmioty działające w branży turystycznej. Do Stowarzyszenia należy obecnie 95 członków,
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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.
WOT co dwa lata pośredniczy w certyfikacji punktów informacji turystycznej, której w roku
2018 poddany został po raz kolejny również punkt IT w Puszczykowie. Stowarzyszenie
przygotowuje publikacje w formie tradycyjnej oraz online na temat atrakcji turystycznych
regionu, które uwzględniają także obiekty w Puszczykowie (w roku 2018 była aktualizowana
m.in. Wielka Pętla Wielkopolski – atrakcje turystyczne). W roku 2018 WOT przekazał punktowi
IT w Puszczykowie (w formie użyczenia) stojak obrotowy wraz z kartami promującymi różne
atrakcje regionu. W maju 2018 roku została zorganizowana przez WOT wizyta studyjna
holenderskich dziennikarzy w Puszczykowie, płynących Wielką Pętlą Wielkopolski. W Poznaniu
odbyły się także dwa szkolenia dla członków WOT (kreowanie oferty turystycznej i praca
z klientem IT oraz marketing wpływów), w których wzięli udział przedstawiciele Urzędu.
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II. SYNTETYCZNY OPIS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU
I PROMOCJI MIASTA
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 związane z tym problemy społeczno-ekonomiczne. 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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VI. Ochrona
dziedzictwa kulturowego i
poprawa ładu
przestrzennego
VII. Ochrona
środowiska i redukcja
hałasu cywilizacyjnego

IV. Zwiększenie
zaangażowania młodzieży
w środowisku lokalnym
V.
Rozwój
wyspecjalizowanej
turystyki weekendowej

Rozwój działalności
kreatywnej i
profesjonalnej
III. Wzmocnienie
wspólnoty mieszkańców
i wytworzenie przestrzeni
spotkania

PRIORYTETY

II.

I.
Zwiększenie
atrakcyjności życia
w Puszczykowie,
zwłaszcza dla osób

WIZJA
CELE STRATEGICZNE

Puszczykowo
– wyjątkowe miasto szanujące ludzi i środowisko

Unikalność miasta, mieszkanie, praca, czas wolny

Do każdego z celów strategicznych zostały wyodrębnione kierunki działań. W 2018 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.
→ Zwiększenie kwoty przeznaczanej corocznie na budżet obywatelski, ze 100 tysięcy złotych
do 250 tysięcy złotych. Ponadto ograniczenia wiekowe zostały zlikwidowane i tak propozycje
zadań mógł zgłaszać każdy mieszkaniec, jak i każdy puszczykowianin mógł głosować.
Innowacje zdecydowanie zwiększyły zainteresowanie mieszkańców tą formą
współdecydowania o sprawach lokalnych.
→ Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - cykl 3 spotkań z przedstawicielami
organizacji pozarządowych poświęcony został wypracowaniu nowych form współpracy
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Efektem wspólnych prac było
opracowanie 3 modelowych wzorów narzędzi do komunikacji oraz uzgodnienie nowych form
współpracy i partnerstwa. Aby poznać się wzajemnie oraz zacieśnić współpracę między
samymi organizacjami samorządowymi ich członkowie postanowili zorganizować otwartą,
bezpłatną imprezę plenerową dla mieszkańców. Wysoka frekwencja, jak i zainteresowanie
ofertą zaproponowaną przez organizacje jednoznacznie świadczą o tym, że wydarzenie było
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sukcesem. Organizacje, które przystąpiły do współpracy: Stowarzyszenie PuszczykowoChateaugiron, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie KOD, Puszczykowskie
Towarzystwo Sportowe, Koło Puszczykowskie Polskiego Związku Wędkarskiego, Ochotnicza
Straż Pożarna, Fundacja Aktywności Lokalnej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Klub Piłkarski Las Puszczykowo, Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości”.
I.2 Rozwój mieszkalnictwa dla młodych bez uszczerbku dla charakteru obecnej zabudowy
→ wykonanie projektu budynku komunalnego,
→ opracowanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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,
→ zwiększono liczbę kursów bezpłatnej komunikacji autobusowej, zwiększyła się również
liczba połączeń kolejowych z Poznaniem,
→ wprowadzono system dotacji dla żłobków.

I.4 Rozwój infrastruktury dla wszystkich pokoleń
→ budowa parkingu przy dworcu w Puszczykówku, park and ride – inwestycja zrealizowana
w ramach projektu pt. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego z budżetu środków europejskich
(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020)
→ modernizacja obiektów oświatowych oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych:
•
•

•
•
•
•

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznego
Przedszkola Nr 3 "Leśni Przyjaciele" przy ul. Przyszkolnej,
budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1, inwestycja
zrealizowana w ramach projektu pt. „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik Lekkoatletyczny” w Puszczykowie,
dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2,
budowa 2 boisk do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 2,
budowa placu zabaw przy ul. Jarosławskiej,
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 dofinansowana
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

→ budowa elementów zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kościelnej
(teren do ćwiczenia jogi, ławki, pergole w strefie rekreacji),
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→ budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach projektu pt. „Budowa
remizy strażackiej”, dofinansowanego ze środków Powiatu Poznańskiego,
→ remonty i modernizacje puszczykowskich ulic według rankingu (ul. Klasztorna, Krańcowa,
Pułaskiego, Rolna, Solskiego, Strażacka, Świerkowa, Szpitalna – z dofinansowaniem w ramach
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej),

→ wymiana przystanków autobusowych w ramach projektu pt. „Utworzenie Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego
z budżetu środków europejskich (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20142020),
→ realizacja zagospodarowania przestrzeni pomiędzy apteką a budynkiem policji - wygranego
projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego (tzw. Zielony Rynek z miejscami do odpoczynku
oraz miejscami parkingowymi dla sprzedawców),
→ rozwój i modernizacja infrastruktury oświetleniowej – w 2018 r. rozpoczęła się wymiana
istniejących opraw sodowych na nowoczesne oświetlenie typu LED. Łącznie na ulicach
zamontowano 156 lamp: 83 lampy o mocy 75W oraz 73 lampy o mocy 60W, na ulicach:
Poznańskiej, Piaskowej, Libelta i Kasprowicza. Dodatkowo zainstalowano nowe lampy na
ul. Kasprowicza (3 szt.) oraz Wodziczki 15 szt.,
→ zagospodarowanie budynku byłej nastawni PKP przy ul. Poznańskiej na cele publiczne –
siedziba Straży Miejskiej i archiwum Urzędu Miejskiego. Inwestycja rozpoczęta w 2018 r.
i kontynuowana w 2019 r.,
→ termomodernizacja i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego – poprawa jakości obsługi
interesantów oraz efektywności energetycznej budynków.
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II.

Rozwój działalności kreatywnej

II.5 Usprawnienie transportu publicznego (połączenia z Poznaniem) i komunikacji
elektronicznej (strefy wifi)
→ budowa parkingu przy dworcu w Puszczykówku, inwestycja zrealizowana w ramach
projektu pt. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko 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
→ w 2018 r. zorganizowano wydarzenia „Zielonym do góry” i „Międzypokoleniowe
pożegnanie lata”,
→ comiesięczne, otwarte spotkania dotyczące obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Polski oraz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, podczas których mieszkańcy
współdecydowali i współtworzyli miejskie obchody tych uroczystości,
→ organizowanie inicjatyw integracyjnych: pchle targi, Swap Shop – akcja wymiany odzieży.
III.3 Działania na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami
→ zajęcia dla osób starszych, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie dają nowe
technologie (szkolenia, kursy e-learningowi oraz webinaria). Zajęcia prowadzone były
w ramach projektu pt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści, w całości
finansowanego z budżetu środków europejskich (Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020).

III.4 Zorganizowanie targowiska miejskiego
→ realizacja zagospodarowania przestrzeni pomiędzy apteką a budynkiem policji – realizacja
wygranego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego (tzw. Zielony Rynek z miejscami do
odpoczynku oraz miejscami parkingowymi dla sprzedawców).
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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.1 Organizacja i wspieranie cyklicznych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych
→ wykreowanie wydarzenia stanowiącego element marki – Rowerowy Rajd Retro,
→ wytyczenie szlaku turystycznego „Szlakiem Letniska”,
→ cykliczna impreza „Korona Polski” – nordic walking.
V.2 Urządzenie przestrzeni miejskiej pod potrzeby weekendowego ruchu turystycznego
→ budowa parkingów buforowych (powiązanie z celem operacyjnym II. 5 i VII.3),
→ opracowanie aplikacji turystycznej,
→ mobilny przewodnik po mieście.

VI.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa ładu przestrzennego

VI.1 Wprowadzenie miejskiej polityki krajobrazowej
→ Wprowadzenie do planów zagospodarowania na terenie Starego Puszczykowa i Niwki
zapisy regulujące usytuowanie i parametry dla urządzeń reklamowych i szyldów,
→ Utworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji 2018-2023. Dokument ten w sposób
kompleksowy i zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów występujących
na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie miasta: Niwka, Nowe Osiedle, tereny przy
ul. Podleśnej,
→ opracowanie systemu identyfikacji wizualnej „Puszczykowo – energia ciszy”.
VI.3 Kreowanie ładu przestrzennego jako cennego zasobu pod funkcje turystyczne
i osiedleńcze
→ realizacja nasadzeń - Stare Puszczykowo oraz teren przed Szkołą Podstawową nr 2,
→ poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wprowadzenie odpowiednich rozstrzygnięć
dotyczących organizacji ruchu - zakończono montaż znaków aktywnych D-6 zasilanych solarnie
na drogach powiatowych w lokalizacjach: Ratajskiego/Fiedlera, Nadwarciańska/Niwka Stara,
Dworcowa/Moniuszki, Dworcowa/Brzozowa.
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VII.

Ochrona środowiska i redukcja hałasu cywilizacyjnego

VII.2 Eliminacja skutków ruchu tranzytowego przez miasto
→ opracowanie systemu organizacji ruchu w mieście – zakaz wjazdu do Miasta samochodów
o masie całkowitej pow. 3,5 t.
VII.3 Poprawa stanu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza
→ realizacja programu ochrony powietrza – dotacja z budżetu miasta na wymianę pieców
węglowych (60 wymienionych pieców węglowych na nowoczesne instalacje grzewcze),
→ przeprowadzenie kampanii społecznej STOP SMOG,
→ szeroka akcja edukacyjna na temat jakości powietrza,
→ zamontowanie czujników jakości powietrza na Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2,
→ przebudowa i termomodernizacja miejskiego budynku użyteczności publicznej – Urzędu
Miejskiego w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie”, dofinansowanego z budżetu środków europejskich
(Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020),
→ podjęcie nowej formy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym poprzez
powołanie Zespołu do Spraw Kontaktów Tematycznych, w skład której wchodzą: Dyrekcja
Wielkopolskiego Parku Narodowego, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Radni Miasta
Puszczykowa wchodzący w skład Komisji Spraw Społecznych.

28
RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2018

W Strategii Promocji Miasta Puszczykowa zaproponowano następujący zestaw celów, które
rozszerzają i istotnie uzupełniają cele określone we wcześniejszej, zasadniczej części
strategii:
CEL STRATEGICZNY

Cele operacyjne
kierunki działań

/

rekomendowane

BUDOWA I WZMOCNIENIE WIZERUNKU 1. WYKREOWANIE MARKI W OPARCIU
MARKI „Puszczykowo – energia ciszy”
O MOTYW PRZEWODNI
Puszczykowo
(pozytywnej)
i kreatywności.

-

miejscem
energii,

zdrowej 2. WDROŻENIE WIZERUNKU MARKI
witalności
3. WYKREOWANIE SYMBOLI
I PRODUKTÓW MARKOWYCH MIASTA

PROMOCJA MARKI PUSZCZYKOWO JAKO 1. WZMOCNIENIE POCZUCIA
ATRAKCYJNEGO MIEJSCA DO ŻYCIA
TOŻSAMOŚCI I IDENTYFIKACJI
Z MIASTEM
Puszczykowo - zintegrowane i eleganckie
miejsce do życia, wypoczynku, pracy w 2. ZATRZYMANIE MŁODYCH
MIESZKAŃCÓW
oparciu o energię ciszy i zdrowego stylu
życia,
witalność
i
kreatywność
3. STYMULOWANIE ROZWOJU
mieszkańców,
zróżnicowaną
ofertę
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BRANŻ
rekreacji i imprez integracyjnych.
ZDROWIA I URODY
PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH I 1. MIASTO ATRAKCYJNE I ELEGANCKIE
REKREACYJNYCH MIASTA
(eleganckie przestrzennie, bogate
Puszczykowo - przyjazne miejsce pobytów
ciszą przyrody, pozbawione hałasu
weekendowych
bez
hałasu
cywilizacyjnego)
cywilizacyjnego, w oparciu o atrakcje
2. KREACJA I PROMOCJA PRODUKTÓW
przyrodnicze WPN, tereny rekreacyjne
TURYSTYCZNYCH: „ENERGIA DLA
nad Wartą (trasy rowerowe i piesze),
AKTYWNYCH”
dziedzictwo historyczne i tradycje
miejscowości
letniskowej
oraz 3. PROMOCJA MIASTA PRZEZ KULTURĘ
zróżnicowaną
ofertę
kulturalną
I SPORT: „Energia kultury”; „Energia
i sportową.
sportu”

W 2018 r. z rekomendowanych działach w Strategii Promocji Miasta Puszczykowa wykonano
następujące zadania z poszczególnych celów operacyjnych:
Wykreowanie marki w oparciu o motyw przewodni

→ opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej na potrzeby promocji w wersji podstawowej
na bazie dotychczasowego herbu.
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Wzmocnienie poczucia tożsamości i identyfikacji z miastem

→ obchody dwóch doniosłych rocznic (100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie
wybuchu Powstania Wielkopolskiego) obfitowały w szereg działań, których motywem
przewodnim było współtworzenie wydarzeń oraz inicjatyw przez oraz razem z mieszkańcami.
•

•

•

•

cykl spotkań z historią na 100-lecie Niepodległości - cykl spotkań dotyczących historii
świata, Polski, Wielkopolski oraz Puszczykowa. Miał on na celu przybliżenie wydarzeń
sprzed stu lat (i nie tylko) w kontekście dziejów świata, kraju oraz małej ojczyzny.
Spotkania odbywały się w Bibliotece Miejskiej na Rynku, udział w nich był bezpłatny,
a prowadzący byli m. in. pasjonatami historii z Puszczykowa,
na grobach powstańców wielkopolskich spoczywających na puszczykowskim
cmentarzu parafialnym pojawiły się tabliczki upamiętniające poległych żołnierzy.
Akacja prowadzona była przy wielkim wsparciu rodzin związanych z Puszczykowem,
Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Biblioteką Miejską CAK oraz parafią pw. Matki
Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie,
na ścianie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich powstał mural
poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu. Dzieło wykonał lokalny artysta – pan Michał
Kakuszke. Realizacja muralu została sfinansowana ze środków Miasta Puszczykowa
oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego,
powstanie pomnika upamiętniającego puszczykowskich Powstańców Wielkopolskich.
Został on postawiony przed Szkołą Podstawową nr 2. Jego oficjalne odsłonięcie miało
miejsce w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Widnieje na nim 128
nazwisk, które zostały odszukane przy wsparciu rodzin powstańców związanych
z Puszczykowem. Dzieło zaprojektował oraz wykonał lokalny artysta – rzeźbiarz – Jan
Graclik.

Usprawnienie systemu komunikacji z mieszkańcami

→ organizacja spotkań w ramach usprawnienia systemu komunikacji z mieszkańcami –
otwarte spotkania Radnych Rady Miasta Puszczykowa w bibliotece miejskiej na Rynku
pt. „Porozmawiaj z Radnymi”,
→ opracowanie i wydanie stałego internetowego kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych
oraz sportowych,
→ comiesięczny dodatek do Echa Puszczykowa „Historie Puszczykowskich Powstańców” –
dodatek, którego twórcami byli mieszkańcy Puszczykowa, przedstawiający historie swoich
przodków – powstańców wielkopolskich. Zgromadzenie tych cennych informacji było
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rezultatem comiesięcznych spotkań organizowanych przez Miasto oraz Bibliotekę Miejską
w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej.

Wykreowanie symboli i produktów markowych miasta

→ organizacja w nowej formule Dni Puszczykowa - w 2018 r. święto miasta przybrało nową
formę, zarówno pod względem czasowym, proponowanych atrakcji, jak i zaangażowania do
przedsięwzięcia więcej puszczykowskich instytucji i organizacji.
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III.BUDŻET OBYWATELSKI
Puszczykowianie
aktywnie
włączają się w rozwój i
promocję
miasta.
Są
pomysłodawcami
i organizatorami wielu cennych
inicjatyw. Chętnie angażują się
w istniejące już programy oraz
współtworzą nowe, poprzez
działalność
społeczną,
współdecydując o ważnych dla
miasta inwestycjach poprzez
realizacje
budżetu
partycypacyjnego.
Zasady budżetu są regulowane na mocy uchwały Rady Miasta oraz Zarządzenia Burmistrza
Miasta Puszczykowa.
Zadania do realizacji w 2018 roku zgłaszane były w roku poprzednim, na przełomie września
i października. Każde zgłoszone zadanie musiało być poparte przynajmniej 20 podpisami
mieszkańców. Głosujące osoby musiały być zameldowane
na pobyt stały lub czasowy w Puszczykowie i mieć
skończone 16 lat. Głosowanie odbywało się on-line oraz
w wersji papierowej (trwało trzy tygodnie). Każdy
z mieszkańców mógł oddać 1 głos. Koszt realizacji zadania
wynosił do 100 tysięcy złotych. W sumie zagłosowało 549
osób. Wygrał projekt „Zielony Targ w Puszczykowie”,
z liczbą głosów 229. Tylko 12 głosów mniej uzyskał projekt
„Bezpieczna droga do szkoły, domu, pracy. Bezpieczni
Mieszkańcy – Bezpieczne Puszczykowo”. Na trzecim
miejscu, ze 103 głosami znalazł się projekt „Modernizacja
Rynku w Puszczykowie”.
III
edycja
Budżetu
Obywatelskiego
została
przeprowadzona w 2018 r. i dotyczyła projektów
proponowanych do realizacji w roku 2019. Stała ona pod
znakiem dużych zmian w stosunku do poprzednich edycji:
zwiększenia kwoty realizacji zadania do 250 tys. zł.,
likwidacji ograniczenia wiekowego, możliwości składania
propozycji zadań przez każdego mieszkańca bez względu
na wiek. Zmieniono zasady dotyczące zgłaszania zadania
(wystarczyło uzbierać tylko 9 podpisów pod wnioskiem)
oraz głosowania (zniesienie ograniczenia wiekowego).
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Wprowadzone unowocześnienia wpłynęły zarówno na wzrost zaangażowania mieszkańców
w sprawy budżetu obywatelskiego, jak i zaktywizowały młodzież. Łącznie oddano 1168
głosów. Za pośrednictwem strony internetowej zagłosowało 776 osób, a tradycyjnie na
papierze 392 osoby. W 2019 roku zwyciężył projekt „Harcówka - nasza miejscówka”, z liczbą
głosów 515. Na drugim miejscu znalazł się projekt „Ogród - Park Zmysłów – miejscem
wypoczynku i zabaw w mieście ogrodów” z wynikiem 380 głosów. Na trzecim miejscu znalazł
się projekt „Rynek w Puszczykowie - miejscem integracji i wypoczynku dla mieszkańców”,
z liczbą punktów 135, na czwartym miejscu „Budowa Miasteczka Rowerowego i/lub
Kreatywnej Strefy Gier”, z liczbą punktów 100 oraz projekt „Postawienie energooszczędnych
latarni na nieoświetlonych ulicach Górnego Puszczykowa”, który otrzymał 38 głosów.
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IV.

OPIS DZIAŁALNOŚCI MIASTA W ROKU 2018

1. GOSPODARKA KOMUNALNA I INFRASTRUKTURA
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 tym 54 lokali
mieszkalnych.
Roboty remontowe w 2018 roku przeprowadzono w 10 lokalach (dotyczyły one m. in.
wymiany drzwi, wymiany grzejników, wymiany kotła CO, naprawy kominów, malowania
klatek schodowych, wymiany podłóg). Stopniowo następuje także modernizacja
ogrzewania lokali.
Pomimo wysokiego stopnia eksploatacji stan mieszkań nie uległ pogorszeniu.
Lokale stanowiące majątek miasta

Liczba

Lokale socjalne

2

Lokale komunalne

31

Lokale w budynkach użyteczności publicznej
Lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych
OGÓŁEM

10
11
54

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. na liście oczekujących na przydział mieszkania
komunalnego było zapisanych 70 osób.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Dostęp gospodarstw domowych do poszczególnych elementów infrastruktury technicznej
na terenie Puszczykowa w roku 2018 obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj infrastruktury
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć gazowa
Sieć światłowodowa

Udział mieszkańców
posiadających
dostęp do danej
infrastruktury
98 %
98 %
90 %
30 %
34
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W roku 2018 trwała rozbudowa sieci światłowodowej, w większości dotyczyła ona obrębu
Puszczykowo oraz Niwka. Ważną decyzją podjętą w roku 2018 było obniżenie stawki za zajęcie
pasa drogowego przez urządzenia światłowodowe (uchwała nr 337/18/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r.), co zachęciło inwestorów do rozwoju sieci.
W zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie
Puszczykowa realizowano kolejne zadania zgodne z Wieloletnim Planem Rozwoju
i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych spółki Aquanet S.A., której
Miasto jest udziałowcem – wodociąg w ulicy Brata Zapłaty i kanalizacja sanitarna w ul. Stromej.
Wszystkie drogi wojewódzkie i powiatowe są utwardzone nawierzchnią bitumiczną.

Struktura dróg na terenie Miasta Puszczykowa - 2018 r.
7,025 km
9,06%

5,860 km
7,56%

Gminne
Powiatowe
64,655 km
83,38%

Wojewódzkie

Strukturę dróg gminnych ze względu na posiadaną nawierzchnię przedstawia kolejny wykres.

Struktura dróg gminnych według nawierzchni - 2018 r.

16,623 km
26%

31,085 km
48%

16,947 km
26%

bitumiczna

kostka brukowa

gruntowa lub wzmocniona tłuczniem

W roku 2018 w ramach wieloletniego programu budowy dróg zrealizowano inwestycje
na ośmiu kolejnych drogach.
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Budowa ulicy Klasztornej
Obręb: Puszczykowo Stare
Długość ulicy:
145 m (budowa)
196 m (modernizacja)
– realizacja w 2019 r.
Nawierzchnia: kostka betonowa
Oświetlenie
Koszt inwestycji: 1 048 177,44 zł

Budowa ulicy Krańcowej
Obręb: Puszczykowo Stare
Długość ulicy: 266,9 m
Nawierzchnia: kostka betonowa
Koszt inwestycji: 263 530,32 zł
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Budowa ulicy Pułaskiego
Obręb: Puszczykowo
Długość ulicy: 317,8 m
Nawierzchnia: kostka betonowa
Koszt inwestycji: 862 253,20 zł

Budowa ulicy Rolnej
Obręb: Puszczykowo Stare
Długość ulicy: 308,4 m
Nawierzchnia: kostka betonowa
Koszt inwestycji: 656 465,94 zł
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Budowa ulicy Solskiego
Obręb: Puszczykowo
Długość ulicy: 408,3 m
Nawierzchnia: kostka betonowa
Koszt inwestycji: 883 269,01 zł

Budowa ulicy Strażackiej
Obręb: Puszczykowo
Długość ulicy: 204,2 m
Nawierzchnia: kostka betonowa
Koszt inwestycji: 469 036,34 zł
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Budowa ulicy Szpitalnej
Obręb: Niwka
Długość ulicy: 240 m
Nawierzchnia: beton asfaltowy
Chodnik i ścieżka rowerowa
Koszt inwestycji: 1 964 311,01 zł
(dofinansowanie ze środków
Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej
w kwocie 932 914,00 zł)

Budowa ulicy Świerkowej
Obręb: Puszczykowo
Długość ulicy: 213,2 m
Nawierzchnia: kostka betonowa
Koszt inwestycji: 225 013,58 zł
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Miasto Puszczykowo realizuje zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg zarówno
gminnych, jako zadanie własne, jak również powiatowych – na podstawie porozumienia
z Powiatem Poznańskim.
W dniu 1 lutego 2018 r. miasto podpisało umowę z firmą „Zakład Sprzątania Placów i Ulic
Mielczarek, Sobański Sp. Jawna” na sprzątanie ulic, parkingów i ścieżek rowerowych na
obszarze Puszczykowa w latach 2018-2019.
Zakres prac obejmuje w szczególności: opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości na
przystankach autobusowych, w pasie dróg gminnych i powiatowych, poboczach dróg
i obrzeżach lasu.
Kosze na śmieci opróżniane są trzy razy w tygodniu, w ilościach odpowiednio:
a) 121 szt. w centrum, przy głównych drogach na terenie miasta, w tym wzdłuż
linii autobusowych,
b) 40 szt. koszy z terenu placów zabaw, terenów sportowych.
Raz w roku przeprowadzane jest mycie znaków drogowych, dwukrotnie w ciągu roku myte są
wiaty przystankowe (27 sztuk). Na bieżąco przycinane są krzewy w skrajni dróg oraz wycinane
gałęzie przysłaniające znaki drogowe. Chodniki są oczyszczane z chwastów. Również słupy
ogłoszeniowe i tablice są na bieżąco utrzymywane w czystości.
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
i obrzeży lasów w odległości do 5 m od pasa drogowego. 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. Prace
interwencyjne polegają między innymi na: czyszczeniu kratek kanalizacji deszczowej,
pachołków drogowych, tablic z nazwami ulic, czy znaków drogowych.
Drogi utwardzone, wybrane chodniki i parkingi są zamiatane mechanicznie. Oprócz
pozimowego oczyszczania dróg, czynności były wykonywane 7-krotnie. Zamiataniem jest
objętych około 55 km dróg, a także wybranych chodników o długości około 12 km, oraz
parkingów o powierzchni 8 035m2.
Obowiązkiem miasta jest również usuwanie padliny z pasów drogowych będących w zarządzie
Miasta. W roku 2018 usunięto 84 padłe zwierzęta (łącznie 1840 kg) – łączny koszt zadania
wyniósł 11 040 zł brutto.
Zjawiskiem o mniejszym natężeniu niż w poprzednich latach, jednakże ciągle aktualnym jest
występowanie „dzikich” wysypisk śmieci. Głównie dotyczy to śmieci podrzucanych w pasie
dróg i na obrzeżach terenów leśnych – stary sprzęt AGD, telewizory, meble i inne odpady.
Łącznie w 2018 r. usunięto 28 m3 takich odpadów.
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2. TRANSPORT PUBLICZNY
Na terenie Miasta Puszczykowa funkcjonuje bezpłatna linia autobusowa nr 695
obsługiwana w roku 2018 przez firmę P.P.H.U Bobrowski Trans z Puszczykowa.

Rozkład jazdy jest w miarę możliwości dostosowywany do zajęć szkolnych, oraz rozkładu
jazdy pociągów PKP zatrzymujących się w mieście. W ciągu dnia autobus wykonywał 11
kursów, w tym jeden tzw. „szkolny” odwożący dzieci ze szkoły na Stare Puszczykowo.
Długość pojedynczego kursu, to około 20 km, średnio w miesiącu ilość przejechanych
wozokilometrów wynosi 400, w roku 2018 na linii 695 autobusy przejechały około 98000
wozokilometrów. Na podstawie dwukrotnych, tygodniowych badań wykorzystania linii,
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szacuje się że około 33500 osób skorzystało w roku 2018 z bezpłatnej komunikacji
miejskiej.

Ponadto przez Puszczykowo
przejeżdżają autobusy MPK
Poznań linii 651, na które Miasto
przeznaczyło w roku 2018 dotację
celową do Zarządu Transportu
Miejskiego w wysokości ponad
476 tys. zł.
W ciągu doby realizowanych jest
22 kursów na trasie Poznań
Dębiec – Mosina Dworzec
Kolejowy.
W ramach poprawy komfortu
korzystających z komunikacji
autobusowej Miasto w ramach
projektu
„Utworzenie
Zintegrowanego
Węzła
Przesiadkowego Puszczykówko
wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą” zamontowało 24
nowe wiaty przystankowe, a przy
przystankach w rejonie dworca
PKP Puszczykówko zainstalowano
infokioski i tablice z informacjami
na temat transportu publicznego.

Puszczykowo posiada również połączenie komunikacyjne autobusowe PKS na linii PoznańŚrem. W ciągu doby liczba par kursów autobusów PKS na tej trasie wynosi 9.
Miasto posiada również połączenie kolejowe z Poznaniem i Lesznem. W roku 2018
zakończono inwestycję polegającą na modernizacji tej linii na odcinku Poznań – Czempiń.
Puszczykowo obsługuje dziennie 22 pary pociągów, przy zwiększonym natężeniu ruchu
w godzinach dojazdów do pracy i z pracy. Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
na tym odcinku planowane jest na rok 2021.
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3. OŚWIATA
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wychowanie przedszkolne w roku 2018 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 2017/2018

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2018/2019

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 2017/2018

Liczba uczniów w roku
szkolnym 2018/2019

37

40

47

47

84

87
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Liczba dzieci w przedszkolach: publicznym i niepublicznych w roku 2018

Nazwa i adres placówki

Liczba dzieci
w roku szkolnym
2017/2018

Liczba dzieci
w roku szkolnym
2018/2019

Prywatne Przedszkole
Pracowite Pszczółki
ul. Wysoka 2
Niepubliczne Polsko–Angielskie
Przedszkole Kotki Dwa
ul. Poznańska 5
Niepubliczne Przedszkole
Bajkowe Wzgórze
ul. Gołębia 47

48

47

21

47

23

22

Niepubliczne Przedszkole
Leśni Przyjaciele
ul. Przyszkolna 1

89

81

98

70

279

267

65

83

344

350

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:
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Liczba oddziałów w przedszkolach publicznym i niepublicznych w roku 2018
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
Publiczne Przedszkole
Czarodziejski Zamek
ul. Czarnieckiego 2,
Puszczykowo
Razem:

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2017/2018

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2018/2019

2

2

1

3

2

2

5

5

5

4

15

16

4

5

19

21

SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoły prowadzone przez Miasto Puszczykowo w latach 2017/2018 i 2018/ 2019
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 2017/2018

Liczba oddziałów w roku
szkolnym 2018/2019

17 + 4 klasy gimnazjalne
21

19 + 2 klasy gimnazjalne
21

20 + 4 klasy gimnazjalne
24

24 + 2 klasy gimnazjalne
26

45

47
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Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w roku szkolnym
2017/2018 i 2018/2019
Liczba uczniów w roku
Liczba uczniów w roku
Nazwa i adres szkoły
szkolnym 2017/2018
szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Wysoka 1
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Kasprowicza 1
Razem:

312 + 75 gim.
387

358 + 43 gim.
401

426 + 76 gim.
502

495 + 43 gim.
538

889

939

Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w pełnych etatach w roku szkolnym
2017/2018 i 2018/2019
Liczba nauczycieli w roku
Liczba nauczycieli w roku
Nazwa szkoły
2017/2018
2018/19
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
46
49
Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
54
56
Powstańców Wielkopolskich
Razem:
100
105

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego (stan na 30 września 2017 r.)
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
Ogółem:

Stażysta
2017 2018

Kontraktowy
2017 2018

Mianowany Dyplomowany
2017 2018 2017 2018

0

1

12

12

24

24

10

12

4

5

14

15

17

17

19

19

4

5

26

27

41

41

29

31

W szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo zatrudniona jest dobrze
wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje
kwalifikacje, wielu posiada uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów.
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2018
Język
angielski podstawa

Język
angielski rozszerzenie

63.06

87.27

76.12

64,90

62,61

85,00

68,17

69,91

58,41

53,35

72,94

55,18

58,05

65,87

55,06

50,48

66,47

50,43

57,29

65,51

54,35

49,68

66,47

51,29

Średnia

Historia i
WOS

Język polski

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze

SP1

67.82

73.55

65.82

SP2

68,32

74,48

powiatu
poznańskiego

61,98

województwa
wielkopolskiego
okręgu

INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2018
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Wyposażenie sali do techniki w specjalistyczne stoliki.
Zakup ławeczek na szkolne korytarze.
Wymiana stolików i krzeseł uczniowskich w 8 salach szkolnych.
Urządzenie trawnika na niezagospodarowanej części boiska sportowego obok hali
sportowej.
Przekształcenie części boiska szkolnego w kompleks do gier sportowych (środki z funduszu
rady rodziców).
Doposażenie świetlic i sal oddziałów przedszkolnych w gry i zabawki.
Orlik lekkoatletyczny.
Inne bieżące remonty związane z awariami.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
Dokonano wymiany mebli (ławki i krzesła) w 2 salach lekcyjnych.
Wymalowano 3 sale lekcyjne i korytarz.
Założono elementy antypoślizgowe na schodach i poręczach klatek schodowych.
Wspólnie z radą rodziców wyremontowano i wykonano 2 murale na klatkach schodowych.
Wymieniono posadzkę korytarza administracyjnego.
Wyremontowano po pożarze zaplecza przy sali gimnastycznej. Wymieniono instalacje
elektryczną i instalację grzewczą.
Oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe, któremu nadano imię Ewy Pomes –
olimpijki, związanej ze szkołą.
Zmodernizowano boisko sportowe oraz wymieniono infrastrukturę elektryczną w
większości sal na piętrze, przy okazji zmodernizowano posadzki i podłogi, oświetlenie,
instalację CO, kaloryfery, wymalowano pomieszczenia.
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Programy i projekty
Lp
1.
2.
3.
4.
5.

Realizowane programy, projekty
Rządowy Program Aktywna Tablica.
Projekt Gimnazjalista z Pasją.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Szkolny Klub Sportowy – program.
Orlik lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej nr 1

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 trojgiem rodziców uczniów, którzy dowożą dzieci prywatnymi
samochodami. W 2018 r. zapewniono transport 16 uczniom do szkół i placówek na terenie
Mosiny i Poznania.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizują na podstawie opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno – pedagogicznych edukację w szkołach podstawowych i przedszkolu
publicznym 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 514 zł na osobę.
Stypendia przyznawane są na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. W 2018 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 2017/ 2018 tym
programem objęto 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Puszczykowie.
3. W roku szkolnym 2017/18 uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych zostali wyposażeni w bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe
i materiały edukacyjne.
4. Inną formę nagradzania uczniów są stypendia sportowe i nagrody Rady Miasta
Puszczykowa przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportowej, naukowej,
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artystycznej. W 2018 roku wpłynęło 67 wniosków o przyznanie Nagrody Rady Miasta
Puszczykowa, Kapituła oceniająca wnioski przyznała:
• nagrodę w wysokości 850 zł dla 12 osób,
• nagrodę w wysokości 400 zł dla 14 osób,
• nagrodę w wysokości 200 zł dla 14 osób,
• nagrodę w wysokości 100 zł dla 14 osób,
• dyplomy dla 13 osób.
5. Dyrektorzy szkół realizowali swoje uprawnienia polegające na przyznawaniu stypendiów
za wyniki w nauce. Łącznie w roku 2018 wydano na ten cel 10 400 złotych.

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3
Liczba miejsc w żłobkach w roku 2018 – placówki niepubliczne
Nazwa placówki
Żłobek Czarodziejski Zamek
ul. Czarnieckiego 2
Żłobek Kotki Dwa
ul. Poznańska 5
Razem:

Liczba miejsc w roku
szkolnym 2017/2018

Liczba miejsc w roku
szkolnym 2018/2019

48

48

32

wykreślony

80

48

Oba żłobki funkcjonujące w 2018 r. to placówki niepubliczne, prowadzone przez podmioty
prywatne. Na wniosek organu prowadzącego Żłobek Kotki Dwa został on dnia 29.08.2018 r.
zlikwidowany i wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Na mocy uchwały Nr 339/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 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 została wprowadzona od listopada 2018 r. w wysokości
200 złotych miesięcznie na dziecko.
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4. KULTURA
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,
- Centrum Animacji Kultury w budynku SP1 – sala taneczna, sala tradycji i mała sala.,
- filia biblioteki na Niwce – przy ul. Kraszewskiego 6.

ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO
Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny
wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. W 2018 roku Biblioteka
zakupiła ogółem 1493 woluminy, przybyło w darach 284 woluminy, dodatkowo biblioteka
zakupiła 99 audiobooków. Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna
i popularno-naukowa przeznaczona dla czytelników z różnych grup wiekowych i na różnym
poziomie wykształcenia. Biblioteka nie może spełnić wszystkich oczekiwań czytelników
dlatego też kontynuuje współpracę z innymi bibliotekami w ramach wypożyczeń
bibliotecznych, korzystając w ten sposób z ich księgozbiorów. Większość zamówień
zewnętrznych realizowana jest przez Bibliotekę Wojewódzką i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie
Czytelników. Biblioteka na bieżąco analizuje wypożyczenia pod kątem zainteresowań i potrzeb
mieszkańców.
Biblioteka ma wydzielone w swoim księgozbiorze zbiory regionalne, systematycznie
uzupełniane. Oprócz książek i czasopism biblioteki gromadzą także dokumenty życia
społecznego. Materiały te stanowią bardzo cenne źródło wiedzy o regionie i lokalnej
społeczności.
W 2018 r. zarejestrowano w Bibliotece 1814 czytelników. Łącznie w naszych placówkach
dokonano 49825 wypożyczeń.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Obok działalności statutowej biblioteki, polegającej na gromadzeniu, opracowywaniu
i udostępnianiu księgozbioru oraz promowaniu książek i czytelnictwa placówka prowadzi
działalność kulturalną. Wśród tych działań są formy pracy stałe, już wypróbowane takie jak :
lekcje biblioteczne, promocje książek, konkursy, spotkania autorskie, wystawy, skierowane
zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.
BMCAK było organizatorem wielu imprez adresowanych do mieszkańców Puszczykowa.
Najważniejszymi z nich były:
•
•
•
•
•

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Koncert noworoczny – Arka Noego (ok. 480 uczestników)
Koncert – Gala Straussa operetki wiedeńskiej (ok. 250 uczestników)
Koncert – Projekt kobieta – CAK (ok. 60 uczestników)
Spektakl „Ożenek” (ok. 250 uczestników)

•

Spektakl dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2018 – organizator OPS Puszczykowo

•
•
•
•

Spektakl „Ja Żyd z Wesela” – sala konferencyjna (120 uczestników)
Spektakl „Orkiestra” – sala konferencyjna (130 uczestników)
Koncert Orkiestry Amadeus, (270 uczestników)
Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości Hala widowiskowosportowa (800 uczestników)
Koncert piosenek Czesława Niemena – Darek Biernatek – sala konferencyjna (85
uczestników)
koncert Andrzejkowy- Projekt kobieta (80 uczestników)
Koncert – Future Folk (ok. 220 uczestników)

•
•
•

Z innych form
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 warsztaty kulinarne dla dzieci (ok.64)
10 spektakli teatralnych dla dzieci (ok. 578)
4 mini koncerty dla dzieci (ok.192)
Mobilne planetarium (ok. 178)
2 nocki z grami planszowymi
24 lekcje biblioteczne
16 wizyt w przedszkolu
5 spotkań z cyklu „Spotkania z historią”
2 warsztaty sensoplastyka
5 spektakli dla dorosłych
7 wernisaży prac fotograficznych i plastycznych
2 baliki dla dzieci
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Imprezy plenerowe: Dni Puszczykowa, Mikołajki na Rynku, kino letnie
Wykaz zajęć cyklicznych dla dzieci i dorosłych, prowadzonych w 2018 r.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plastyczne (2 grupy),
taneczne hip hop (3 grupy),
taneczne balet (2 grupy),
w krainie książek (1 grupa),
body condition (1 grupa),
ćwiczenia kompensacyjne (1 grupa),
wspólne czytanie książek,
spotkania z kostką Rubika,
scrabble.

Akademia Seniora – zajęcia organizowane dla Osób 50+
Liczba uczestników – 201
Liczba zajęć – 29
Warsztaty: językowe – angielski, niemiecki, rosyjski, fotograficzne, teatralne, wokalne,
gimnastyka prozdrowotna, zdrowy kręgosłup, gimnastyka kompensacyjna.
W ramach Akademii działa grupa teatralna „Teges” oraz grupa wokalna.
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5. SPORT
Puszczykowo to miasto, w którym sport i formy aktywnej rekreacji są bardzo wysoko
rozwinięte. Ważną rolę w organizacji tej działalności odgrywa współpraca Miasta z licznymi
organizacjami pozarządowymi, takimi 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.

WYDARZENIA SPORTOWE
1. 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. Wzięło w niej udział 190 osób.
2. W roku 2017 Wielkopolski Park Narodowy obchodził 60-lecie powstania. Z tej okazji cztery
gminy - w tym Puszczykowo - postanowiło uczcić tę rocznicę imprezą Nordic Walking,
realizowaną na gminnych ścieżkach - pętlach, biegnących przez tereny WPN. Mosina,
Komorniki, Stęszew i Puszczykowo stworzyły razem cykl imprez pod nazwą Grand Prix
Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Walking. 17 czerwca 2018 odbyła się
w Puszczykowie impreza drugiej edycji GP WPN. Limit miejsc na każde zawody wynosi 200
osób i był konsultowany z dyrekcją WPN, tak, by chronić unikatową przyrodę WPN i móc się
nią cieszyć przez kolejne lata.
3. W związku z faktem, iż rok 2018 był rokiem obchodów 100. rocznicy odzyskania
niepodległości - miasto zorganizowało w październiku Pierwszy Rowerowy Rajd Retro z tej
okazji. Patronem tej imprezy obrano Hieronima Grzeszkowiaka, który był powstańcem
wielkopolskim, założył pierwszą w Poznaniu firmę produkującą rowery KASTOR i mieszkał
w Puszczykowie. Rajdowi towarzyszyła wystawa rowerów sprzed roku 1989, a także wiele
atrakcji - w tym pokazy jazdy na bicyklach oraz nauka jazdy na tych ciekawych pojazdach.
Uczestnicy rajdu mieli za zadanie przejechać trasę na rowerach retro, w strojach retro lub
w strojach w barwach narodowych. Rajd ten będzie kontynuowany w następnych latach.
4. Biegi przełajowe
Wraz z firmą biegi.wlkp Miasto Puszczykowo jest organizatorem biegów przełajowych po
szlakach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nasze tereny przyciągają z pobliskiego Poznania
wielu amatorów biegania i świeżego powietrza. Rokrocznie odbywa się kilka imprez
biegowych, w których udział biorą zarówno dzieci, jak i dorośli.
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Data

Bieg

Ilość uczestników

5 stycznia 2018

II Zimowa Piątka Nocnego Puszczyka
i I Zimowa Dycha Nocnego Puszczyka

152 dorosłych

15 marca 2018

V Cross Marcowy

169 dorosłych,
80 dzieci

18 maja 2018

II Wiosenna Piątka i Dyszka Nocnego Puszczyka

138 dorosłych

30.06/01.07.2018

IV Lipcowy Puszczykowski Dwubieg

127 dorosłych

4 sierpnia 2018

III Letnia Piątka Nocnego Puszczyka

137 dorosłych

6 października 2018

IV Pyra party blisko Warty

25 listopada 2018

V Bieg po Ciacho

52 dorosłych,
60 dzieci
300 dorosłych,
150 dzieci

5. Spływy kajakowe
Bliskość rzeki Warty powoduje, że wolny czas chce się spędzać nie tylko nad wodą, ale także
na wodzie. Miasto Puszczykowo odpowiada na takie zapotrzebowanie, organizując spływy
kajakowe. Zarówno w naszym mieście, jak i w wielu pobliskich miejscowościach znajdują się
przystanie, z których można wodować kajaki i łódki. W sierpniu zorganizowano też pierwszy
nocny spływ kajakowy.
Data

Nazwa

Ilość uczestników

2018-06-10

Spływ kajakowy z okazji Dni
Puszczykowa

66

2018-07-07

Spływ kajakowy nocny

60

2018-08-11

Letni spływ kajakowy

46

2018-09-15

Jesienny spływ kajakowy

50

6. Grand Prix Zespołów Mieszanych w siatkówce
W 2018 r. w Puszczykowie odbywały się kolejne rozgrywki Grand Prix Zespołów Mieszanych
w siatkówce. Na boisku w jednym czasie musi się znajdować trzech mężczyzn i trzy kobiety
w każdym zespole a 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. Maksymalna ilość drużyn to osiem, choć w związku z dużym
zainteresowaniem - planowane jest rozbudowanie ligi.
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7. Amatorska Liga Koszykówki
W pierwszej połowie roku 2018 zakończyły się rozgrywki Puszczykowskiej Ligi Koszykówki.
Sezon 2018/2019 otworzyła nowa liga - Amatorska Liga Koszykówki Puszczykowo-Stęszew.
W każdym miesiącu jeden turniej odbywał się w Puszczykowie, a jeden w Stęszewie. Do
rozgrywek zgłosiło się osiem drużyn męskich.
8. Sportowe Dni Puszczykowa
W 2018 roku na przełomie maja i czerwca zorganizowane zostały turnieje związane
z obchodami Dni Puszczykowa. Rozegrano zawody w siatkówce plażowej kobiet, mężczyzn,
dzieci i młodzieży, w piłce nożnej zespołów niezrzeszonych oraz turniej Nestor 50+,
w koszykówce, szachach, brydżu sportowym. Zorganizowano też bezpłatny rajd rowerowy
i spływ kajakowy. W dzień inaugurujący obchody Dni Miasta w hali odbyły się zawody, podczas
których ustanowiono rekord Polski w godzinnym wyciskaniu sztangi leżąc.
9. Sport szkolny
Przez cały rok odbywają sie zawody sportu szkolnego. Miasto odpowiada za organizację
eliminacji miejskich, tak by wytypować drużyny szkolne do zawodów powiatowych. Zawody
odbywają się osobno dla dzieci klas młodszych szkół podstawowych - Igrzyska Dzieci, jak i dla
dzieci starszych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Zorganizowano turnieje siatkówki halowej,
koszykówki, piłki nożnej na orliku, siatkówki plażowej, a także Indywidualne Mistrzostwa
w Lekkiej Atletyce oraz Czwórbój lekkoatletyczny. W roku 2018 po raz pierwszy dzieci
w nagrodę nie otrzymywały pucharów, ale sprzęt sportowy dla szkół (odpowiednio
w rozgrywkach koszykówki - piłki koszykowe, w rozgrywkach siatkówki - piłki siatkoweitd.).
10. Pozostałe
W ciągu całego roku organizowane są też turnieje piłki nożnej, brydża sportowego, rajdy
Nordic Walking, rajdy rowerowe. W wielu imprezach Miasto Puszczykowo jest partnerem,
patronem lub współorganizatorem. W takiej formule zorganizowano 19 maja we współpracy
z Fundacją Wielkopolski Sport oraz KS Posnania Sp. z o.o. Maraton Wioślarko-Kajakowy.
Zawodnicy mieli do wyboru start kajakami lub łodziami wioślarskimi ze Śremu lub
z Puszczykowa do Poznania. Na odcinku od Czapur odbywały się też regaty wioślarskie.
W Puszczykowie na przystani kajakowej zorganizowano biuro zawodów, gdzie zawodnicy
startujący z Puszczykowa mogli odebrać pakiety startowe.
Inną imprezą był zorganizowany 1 września przystanek Puszczykowo dla biegu Freedom
Charity Run. Biegacze z Lions Clubs International tego dnia wyruszyli z Poznania do Strasburga.
Pierwszy etap charytatywnego biegu prowadził z Poznania do Leszna. W Puszczykowie
zatrzymali się, by złożyć kwiaty przed pomnikiem poświęconym wszystkim, którzy oddali życie
za ojczyznę.
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WYPOCZYNEK
PÓŁKOLONIE ZIMOWE
W trakcie trwania ferii zimowych dzieci szkół podstawowych mogły wziąć udział
w półkoloniach dofinansowywanych przez Miasto Puszczykowo. Szkoły oprócz zajęć
sportowych i informatycznych oferowały też wyjazdy na basen, do kina, na kręgielnię, czy do
rodzinnego parku rozrywki. Miasto zorganizowało też dla dzieci z półkolonii gry strategiczne
Laser Tag. Podczas całych ferii zimowych z wypoczynku skorzystało 166 dzieci w SP2 i 119
dzieci w SP 1.
PÓŁKOLONIE LETNIE
W pierwszych dwóch tygodniach wakacji letnich w szkołach zorganizowano półkolonie letnie.
Podobnie jak w czasie ferii zimowych oferowano wyjazdy do kin, na basen, na kręgielnię,
a nawet na wystawę klocków Lego. W grze strategicznej Laser Tag wzięły udział zarówno dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 1, jak i ze Szkoły Podstawowej nr 2. W półkoloniach wzięło udział
227 dzieci w SP2 i 147 dzieci w SP1.
KOLONIE LETNIE MURZASICHLE 24.06 - 05.07.2018 r.
Wzorem lat ubiegłych Miasto zorganizowało i dofinansowało kolonie letnie. Tym razem odbyły
się one w Murzasichlu niedaleko Zakopanego. Dzieci odwiedziły wielokrotnie Tatrzański Park
Narodowy wraz z przewodnikiem, Izbę Regionalną w Murzasichlu, Zamek w Niedzicy, skocznię
w Zakopanem, wjechały na Gubałówkę, odwiedziły Polanę Szymoszkową, bawiły
w Chochołowskich Termach a także wraz z flisakami spłynęły Dunajcem. W tej formie
zorganizowanego wypoczynku wzięło udział 30 dzieci. Koszt ponoszony przez rodziców to
650 zł.
PÓŁKOLONIE "SPORTOWY KONIEC WAKACJI"
Tradycyjnie w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia odbyły się półkolonie sportowe Sportowy
Koniec Wakacji. Bazą półkolonii była salka konferencyjna w hali widowiskowo-sportowej
w Puszczykowie. W pierwszym turnusie od 20 do 24 sierpnia wzięło udział 17 dzieci, w drugim
od 27 do 31 sierpnia - 13 dzieci. Podczas półkolonii dzieci brały udział w zajęciach
organizowanych na różnych obiektach sportowych Miasta Puszczykowa: na orlikach, przystani
kajakowej, na orliku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz w hali widowiskowosportowej.

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 boisko piłkarskie trawiaste,
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ponadto na terenie Puszczykowa zlokalizowane są się 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, cieszące się dużą popularnością wśród tenisistów.
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, z uwagi na popularność i wysoki
poziom tej dyscypliny w Puszczykowie, kortami do badmintona. Trybuny obiektu mieszczą 264
osoby. Obiekt wyposażony jest też w osiem szatni, salkę konferencyjną oraz salkę lustrzaną.
W roku 2018 oddano do użytku kolejne obiekty sportowe na terenie miasta. 15 czerwca
2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Ewy Pomes wielofunkcyjnemu boisku
sportowemu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. Ewa Lewandowska Pomes,
olimpijka z Moskwy 1980, współzałożycielka puszczykowskiego Klubu Olimpijczyka im. Marka
Łbika 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.
18 czerwca 2018 otwarto nowy 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. Jest on zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 1 w bezpośrednim sąsiedztwie
hali widowiskowo-sportowej.

STYPENDIA I NAGRODY DLA SPORTOWCÓW
Miasto Puszczykowo od lat wspiera sportowców w formie przyznawanych nagród i stypendiów.
Rada Miasta Puszczykowa co roku przyznaje jednorazowe nagrody pieniężne uczniom
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szczególnie uzdolnionym - w tym sportowcom. Inną formą wsparcia są stypendia przyznawane
zawodnikom zdobywającym medale w Mistrzostwach Polski w danej dyscyplinie, biorącym
udział w Mistrzostwach Świata lub Europy lub objętym programem przygotowań do igrzysk
olimpijskich.
W roku 2018 stypendia takie otrzymali:
Hugo Kwaśniewski - 11-letni tenisista, członek ścisłej kadry narodowej oraz reprezentant Polski
w Drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 12;
Paweł Bakun - student Uniwersytetu Medycznego uprawiający racketlon, zdobywca
pierwszego miejsca w kategorii Junior U21 w XII Mistrzostwach Polski w Racketlonie;
Michał Wyrwas - uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, zdobywca srebrnego medalu
w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w bilardzie.
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6. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
W 2018 roku świadczeniami pomocy społecznej objęto 140 rodziny, łączna liczba osób w tych
rodzinach wynosiła 246.

Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2018
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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,
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego (przede wszystkim w rodzinach niepełnych) oraz bezrobocie.
W powyższych sprawach tylko z zakresu pomocy społecznej wydano łącznie:
901 decyzji administracyjnych, w tym 817 decyzji przyznających świadczenie/usługę,
67 decyzji zmieniających i 17 decyzji odmownych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W ramach systemu świadczeń rodzinnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2018 r. skorzystało z pomocy 349 rodzin. Łączna kwota wypłaconych świadczeń
wyniosła: 1 383 933 złotych.
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3 500

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w
roku 2018
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W 2018 roku wypłacono również świadczenia rodzicielskie dla 20 osób na łączną kwotę:
136 787 złotych.

Świadczenia wychowawcze - program "500+"
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KARTA DUŻEJ RODZINY
W 2018 roku wydano 85 Kart Dużej Rodziny uprawniających do zniżek dla
20 rodzin (63 dzieci).
DODATKI MIESZKANIOWE
Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, realizowanych w 2018 roku skorzystało 56
rodzin. Wypłacono 500 dodatków na łączną kwotę: 180.623,81 złotych

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
Jednym z zadań gminy w powyższym zakresie jest opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
W 2018 roku współfinansowano pobyt w rodzinach zastępczych 8 dzieci na łączną kwotę
31 521 złotych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa "Świetlica socjoterapeutyczna"
prowadzona w 2018 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. W siedzibie Ośrodka można również skorzystać z bezpłatnych porad
psychologa. Łącznie z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 67 rodzin.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
Realizując Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2018 roku, między
innymi:
- odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
- liczba uruchomionych procedur „Niebieskich Kart” – 28,
- liczba zakończonych procedur „Niebieskich Kart” – 10,
- liczba powołanych grup roboczych w związku z procedurą „Niebieskich Kart” - 26,
- liczba osób w rodzinach objętych procedurą NK - 92
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
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•

•
•

szkolnej, w tym opłacenie dla 10 dzieci kosztów pobytu na obozie
socjoterapeutycznym,
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 (20 000 zł),
funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej działającej w pomieszczeniach MOPS
(89 100 zł).
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Uchwałą nr 299/18/VII z dnia 27 marca 2018 r. Rada Miasta Puszczykowa przyjęła „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Puszczykowa na rok 2018”. 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 2018 w przytulisku przebywało
5 psów, wszystkie zostały odebrane przez właścicieli.
Ponadto w ramach Programu Miasto Puszczykowo zapewniło usługę znakowania psów
(30 szt.), przeznaczyło środki na sterylizację (2 szt.) i kastrację (2 szt.) bezdomnych kotów oraz
zapewniło funkcjonowanie całodobowego pogotowia interwencyjnego, w tym odstrzał
redukcyjny 7 dzików.

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
W roku 2018 Miasto Puszczykowo realizowało kolejne krótko- i średniookresowe działania
wskazane w opracowanym w roku 2016 Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Należy zauważyć,
że większość z zaplanowanych działań jest już w trakcie wdrażania, przy zakładanej
perspektywie programowej do roku 2020. Najważniejszymi realizacjami w tym zakresie było:
•
•
•
•
•

zakończenie termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z instalacją paneli
fotowoltaicznych,
zakończenie realizacji pierwszego zintegrowanego węzła komunikacyjnego – przy
dworcu Puszczykówko,
wymiana oświetlenia na energooszczędne – zarówno ulicznego, jak i w budynkach
użyteczności publicznej,
budowa i modernizacja dróg,
szeroki program edukacji ekologicznej.

Szczegółowo powyższe zadania zostały przedstawione w poszczególnych rozdziałach
niniejszego raportu. Miasto ściśle współpracuje również w realizacji celów Programu
założonych na poziomie powiatu. Rozwiązania wprowadzone w Puszczykowie
63
RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2018

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
Puszczykowo
Puszczykowo Stare
Niwka
OGÓŁEM

2017
3
0
2
5

2018
35
12
13
60

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

2017
4
1
0

2018
44
12
4

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Miasto planuje opracować i przyjąć nowy Program Ochrony Środowiska w II połowie 2019
roku.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
Kampania ekologiczna dla dzieci i młodzieży „Listy dla Ziemi”
W ramach obchodów Dnia Ziemi 27 kwietnia w Puszczykowie na Rynku odbył się coroczny
Piknik Ekologiczny, w którym wzięli udział uczniowie puszczykowskich szkół oraz dzieci
z puszczykowskich przedszkoli. W 2018 roku piąty raz Puszczykowo przyłączyło się do akcji
„Listy dla Ziemi”, której organizatorem jest Fundacja Ekologiczna Arka.
Listy dla Ziemi to akcja, która już na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń
ekologicznych. Każdego roku bierze w niej udział kilkaset gmin, kilka tysięcy placówek i kilkaset
tysięcy uczniów. W tym placówki z Puszczykowa. Głównym celem jest edukacja ekologiczna
prowadzona w atrakcyjnej i angażującej formie oraz podejmowanie ważnych i aktualnych
problemów dotyczących środowiska. Najważniejszą częścią akcji jest pisanie listów dla Ziemi
przez uczniów z całej Polski. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań
proekologicznych.
Edukacja na temat smogu i niskiej emisji
W roku 2018 duży nacisk położono na edukację mieszkańców dotyczącą problemu niskiej
emisji i smogu. W informatorze miejskim „Echo Puszczykowa” przez 7 miesięcy (sezon
grzewczy) pojawiały się artykuły omawiające przede wszystkim wpływ smogu na zdrowie
człowieka (artykuły autorstwa dr n.med. Dariusza Krupy oraz dr n.med. Agaty EpsztajnBrodziak), ale również porady jak prawidłowo palić w piecu. Do numeru styczniowego
dołączona została również broszura informacyjna - „SMOG STOP!”
W 2018 r. weszła też w życie Uchwała antysmogowa dla Wielkopolski i w związku z tym ruszył
program dofinansowujący wymianę pieca w Puszczykowie, o czym mieszkańcy byli
informowani przez wszystkie miejskie kanały („Echo”, profil Facebook, strona internetowa,
SMS). Poza tym zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami na temat rządowego
programu „Czyste Powietrze” we wrześniu 2018 r., które wcześniej było szeroko
reklamowane.
W listopadzie 2018 r. w ramach programu „Wiem, czym oddycham” mieszkańcy mogli
głosować na lokalizację nowego czujnika jakości powietrza przy Szkole Podstawowej nr 2. Była
to już druga edycja tej akcji, do której tym razem zgłoszono lokalizację w Puszczykowie.
Głosowanie było ogłaszane przez kanały miejskie, a mieszkańcy byli zachęcani do aktywnego
udziału.
W grudniu 2018 r. ruszyła kampania edukacyjna Metropolii Poznańskiej na temat smogu,
z której informacje i infografiki były publikowane na stronie internetowej miasta i profilu
Facebook. W ramach tej kampanii zostało również zapowiedziane bezpłatne spotkanie
edukacyjne dla mieszkańców na początek roku 2019.
Zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych
Centrum EkoInfo w swojej ciągłej ofercie ma zajęcia edukacyjne dla przedszkoli i uczniów klas
1-3 szkół podstawowych. Tematyka zajęć i poruszane zagadnienia:
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•
•

•
•
•
•

Dokąd tupta nocą jeż? - prelekcja o jeżach, co lubią jeść, jak się zachowują, jak im
pomagać;
Przyjaciele pszczół - różnice między pszczołami miodnymi i dzikimi, jak pomagać
pszczołom, jak uprawiać ogródki, jak wyglądają domki dla dzikich owadów, o zapylaniu
kwiatów, deklaracja przyjaciela pszczół;
Powiedz śmieciom 'NIE' - co i jak segregować, jak minimalizować ilość śmieci;
Znaczenie lasów - prelekcja o znaczeniu i wykorzystaniu lasu, deklaracja użytkownika
lasów, informacje o jonizacji powietrza;
Parki Narodowe - ochrona przyrody, reguły obowiązujące w parku narodowym i na
obszarach chronionych;
Wiem co jem - jak się odżywiamy, problem marnowania żywności, przechowywanie
jedzenia, problem "food miles". W roku 2018 z zajęć skorzystały dwie grupy dzieci,
a jedno z przedszkoli zapisało się na zajęcia na kolejny rok.

Sprzątania Świata Polska
Temat recyklingu był poruszany również podczas 25. jubileuszowej edycji akcji "Sprzątanie
świata - Polska", zainicjowanej przez Fundację Nasza Ziemia. 21 września 2018 r. grupa
wolontariuszy z puszczykowskich szkół podstawowych wraz z mieszkańcami wspólnie sprzątali
tereny leśne w okolicach ul. Kościelnej, a przy okazji miała miejsca krótka prelekcja na temat
problemów w recyklingu śmieci.

ZIELEŃ MIEJSKA
Na terenie Miasta Puszczykowa utrzymanie zieleni obejmuje:
• 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.
W roku 2018 na powyższe zadania wydano ponad 108 tys. złotych.
Poza zadaniami bieżącymi systematycznie podejmowane są inwestycje w rozwój zieleni
miejskiej. W roku 2018 nasadzono 150 szt. drzew wzdłuż ulic Studziennej, Sobieskiego,
Czarnieckiego i Jarosławskiej w tym:
- grab kolumnowy Fastigiata – 50 szt.
- dąb szypułkowy Fastigiate – 50 szt.
- wiśnia piłkowana Kanzan – 25 szt.
- śliwa wiśniowa Pissardii – 25 szt.
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W ramach gwarancji wymieniono nieudane nasadzenia dębów zamieniając gatunek na graby
kolumnowe.

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 2018 roku usunięto 12 010 kg tego szkodliwego materiału, Miasto wydało na ten cel
2 976,39 złotych.

67
RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2018

8. BEZPIECZEŃSTWO

STRAŻ MIEJSKA
Najistotniejszym celem działań puszczykowskiej Straży Miejskiej jest spełnienie oczekiwań
społeczności lokalnej ukierunkowanych na poprawę ładu, porządku, stanu sanitarnoporządkowego 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”).
W 2018 r. wystawiono 63 mandaty karne na kwotę 11.100,00 złotych. Zastosowano wobec
sprawców wykroczeń 271 pouczeń i 537 „żółtych kart” oraz skierowano do Sądu 4 wnioski
o ukaranie. Za wykroczenia porządkowe wystawiono 8 mandatów karnych na kwotę 1.500,00
złotych. Zastosowano również wobec sprawców wykroczeń porządkowych 155 pouczeń.
Straż Miejska w Puszczykowie zrealizowała 1220 interwencji w tym 432 zgłoszeń
interwencyjnych od mieszkańców miasta. Interwencje zgłaszane przez mieszkańców dotyczyły
zakłócenia porządku publicznego i spokoju (44), zagrożenia w ruchu drogowym (88), ochrony
środowiska i gospodarki odpadami (85), zagrożenia życia bądź zdrowia (14), zagrożeń
pożarowych (34), awarii technicznych (27), zwierząt (126) oraz innych (20).
Podczas działań prewencyjnych związanych z zapewnieniem porządku w ruchu drogowym na
terenie miasta strażnicy miejscy założyli 104 blokady 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 kontrolę sprawności sygnalizacji świetlnej przejść dla pieszych jak i również
sposobu parkowania pojazdów w obrębie szkół. Straż Miejska w Puszczykowie w omawianym
czasie wydała dyspozycję usunięcia pojazdu celem poprawy drożności ruchu ulicznego zgodnie
z dyspozycją art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Prowadzone przez Straż Miejską działania prewencyjne na terenie miasta zaowocowały
skierowaniem do Referatów UM ujawnionych usterek oświetlenia miasta (44). Straż Miejska
prowadzi również czynności związane z konwojowaniem dokumentów i przesyłek
wartościowych na rzecz Urzędu Miejskiego (286). W ramach współpracy z innymi jednostkami
Straży Gminnych/Miejskich udzielono czterokrotnie pomocy prawnej. Podjęto również
77 interwencji dotyczących zwierząt. Odłowiono na terenie miasta 39 bezdomnych psów.
Część z tych zwierząt po odczytaniu chipa została przekazana właścicielowi, a 15 bezdomnych
psów przewieziono do przytuliska w Łęczycy. Również podczas patrolowania miasta ujawniono
i polecono usunięcie padliny zwierząt leśnych (54 przypadki).
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System monitoringu miejskiego składa się z 11 kamer zlokalizowanych w obrębie ulic Rynek,
Poznańska, ks. I. Posadzego oraz Kościelnej. Administratorem tego systemu jest Straż Miejska
w Puszczykowie. System ten 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 czy terenie sportowo-rekreacyjny przy ulicy Kościelnej 7.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PUSZCZYKOWIE
1. Działalność ratowniczo-gaśnicza:
- interwencje ogółem – 75, w tym poza terenem gminy 4 (Luboń, Rogalinek, Łęczyca
x2)
- podział na rodzaj interwencji i wskazanie liczby osób biorących w nich udział:
a) pożary – 24 interwencje, 169 osób,
b) powalone drzewa – 11 interwencji, 61 osób,
c) wypadki i kolizje drogowe – 10 interwencji, 63 osoby,
d) owady błonkoskrzydłe – 9 interwencji, 35 osób,
e) alarmy fałszywe; monitoring – 6 interwencji, 32 osoby,
f) plamy płynów eksploatacyjnych – 5 interwencji, 33 osoby,
g) pompowanie wody – 2 interwencje, 13 osób,
h) inne – 8 interwencji, 53 osoby.
2. Zabezpieczenia, udział w imprezach, inicjatywy własne:
14.01.2018 r. – udział w XXVI Finale WOŚP,
12.05.2018 r. – udział w pikniku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym,
19.05.2018 r. – zabezpieczenie - Piknik Rowerowy,
20.05.2018 r. – udział w pikniku Parafialnym,
30.05.2018 r. – wizyta edukacyjna w przedszkolu przy ul. Gołębiej
w Puszczykowie,
31.05.2018 r. – zabezpieczenie procesji Bożego Ciała,
09.06.2018 r. – udział w pikniku rodzinnym Bezpieczne Wakacje na JRG7,
09.06.2018 r. – zabezpieczenie Dni Puszczykowa,
10.06.2018 r. – zabezpieczenie Dni Puszczykowa,
16.06.2018 r. – zabezpieczenie/udział Dnia Dziecka z Mistrzem Olimpijskim,
16.09.2018 r. – zabezpieczenie/udział - piknik Urzędu Miasta:
„Międzypokoleniowe pożegnanie lata”,
30.09.2018 r. – organizacja jesiennej zbiórki krwi,
01.11.2018 r. – zabezpieczenie parkingu przy cmentarzu,
15.12.2018 r. – zabezpieczenie Strażackiego Apelu Pamięci OW ZOSP RP.
3. Stan osobowy w OSP Puszczykowo:
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- członkowie zwyczajni (czynni w tym MDP – 12 osób) - 63, w tym 18 osób
w Jednostce Operacyjno-Technicznej (podział bojowy),
- honorowi – 3,
- wspierający – 11.
Łącznie 77 osób.
4. Odbyte szkolenia w PSP:
- Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 4 osoby,
- Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP – 1 osoba.
5. Odznaczenia i wyróżnienia:
- Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2 osoby,
- Odznaka Strażak Wzorowy - 1 osoba,
- Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 1 osoba złota, 1 osoba srebrna,
3 osoby brązowe,
- Strażak Roku Powiatu Poznańskiego – 1 osoba.
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9. ŁAD PRZESTRZENNY
OCENA AKTUALNOŚCI
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
I
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie 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.), w celu oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puszczykowo
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej „planami”,
dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceniono postępy
w opracowywaniu planów, z uwzględnieniem wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego i decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub
zmiany planu.
W dniu 16.10.2018 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę Nr 363/18/VII w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta
Puszczykowa. Na podstawie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta
Puszczykowa i oceny aktualności studium i planów miejscowych w Puszczykowie – stan na
5 października 2018 r.”, Rada Miasta stwierdziła, że studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, przyjęte uchwałą Nr 279/18/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r., jest aktualne w całości. Stwierdzono również,
że plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze Miasta Puszczykowa,
zachowują w całości aktualność.
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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. Na koniec 2018 roku na
terenie
Miasta
Puszczykowa
obowiązywało
36
uchwał
dotyczących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
powierzchnia
bez MPZP
27,46%

2017

powierzchnia
bez MPZP
27,89%

powierzchnia
Wielkopolskiego
Parku
Narodowego
39,62%

powierzchnia
objęta MPZP
32,48%

powierzchnia
Wielkopolskiego
Parku
Narodowego
39,62%

powierzchnia
objęta MPZP
32,92%

Największy stopień realizacji
planów występuje na obszarze
Puszczykowa
Starego,
ale
również na tym obszarze
występują największe rezerwy
terenowe. Najmniejszy stopień
realizacji
planów,
czyli
stosunkowo niewiele wydanych
pozwoleń na budowę wykazano
na terenach w północnej części
miasta oraz pomiędzy ulicami
Dworcową,
Matejki
oraz
Wspólną.

2016

powierzchnia
bez MPZP
20,06%

Wszystkie obowiązujące plany
zawierają zapisy w zakresie zasad
ochrony
środowiska.
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.

2018

powierzchnia
Wielkopolskiego
Parku
Narodowego
39,62%

powierzchnia
objęta MPZP
40,32%
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W 2018 roku uchwalono 3 plany zagospodarowania o łącznej powierzchni 341,5 ha :
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A. – uchwała
Nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r., opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 7079 (wejście w życie 2.10.2018 r.)
- powierzchnia 219,6615 ha.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część B. – uchwała
Nr 335/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r., opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 7081 (wejście w życie 2.10.2018 r.)
– powierzchnia 40 ha.
3. Miejscowy plan 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 A1 - Uchwała
Nr 357/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 października 2018 r., opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2018, poz. 9318 (wejście w życie
26 listopada 2018 r.) - powierzchnia 81,5 ha.
Bardzo istotne dla Miasta miejscowe plany dla obrębu Puszczykowo Stare objęły powierzchnię
ok. 240 ha. Celem sporządzenia planów była zmiana dotychczas obowiązujących na terenie
Puszczykowa Starego planów miejscowych uchwalonych przez Radę Miasta Puszczykowa
w latach 1997-2009. Ze względu na fakt, że plany uchwalane po 1 stycznia 1995 roku pozostają
w obrocie prawnym, natomiast wcześniej uchwalone – straciły moc z dniem 1 stycznia 2004,
w granicach Puszczykowa Starego obowiązywały 23 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (w tym też kilka zmian planów). Najstarszy plan uchwalony został w 1997 roku,
ostatnio uchwalony – w 2015 i 2017 (zmiana planu). Konstrukcja i ustalenia poszczególnych
planów w części zdezaktualizowały się ze względu na upływ czasu, ciągłe zmiany przepisów,
konieczność uwzględnienia nowych opracowań, w tym:
• planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego (w tym: strefa ochronna 30 m od
granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa, minimalna wielkość działek budowlanych
przylegających do granicy lasu na terenie Starego Puszczykowa – 3.000 m2, teren
łącznika ekologicznego w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Lipowej),
• obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000,
• przepisów nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Nowy plan Puszczykowa Starego zastąpił 15 starych planów zagospodarowania na tym
obszarze.
Na koniec 2018 roku w trakcie sporządzania znajdowało się 6 planów, w tym dla: północnej
części miasta, dla rejonu ulic Dworcowa – Ratajskiego oraz Niwki – na południe od ulicy
Dworcowej.
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STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
PRZESTRZENNEGO MIASTA PUSZCZYKOWA

ZAGOSPODAROWANIA

W roku 2018 zostało uchwalone nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Puszczykowa obejmujące zakresem cały obszar gminy, aktualizację
kierunków zagospodarowania terenu oraz dostosowanie dokumentu do zmienianych
przepisów. Wcześniejsze
30 STYCZNIA 2018 R. – UCHWALENIE NOWEGO STUDIUM
studium z 1998 roku
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
obowiązywało 20 lat i nie
PRZESTRZENNEGO MIASTA PUSZCZYKOWA
było nigdy zmieniane.
Prace
nad
nowym
studium trwały 11 lat, prowadzone były na podstawie uchwały o przystąpieniu do prac nad
studium z 2007 roku. Opracowanie nowego Studium w takim zakresie wymagane była m.in.
ze względu na:
• zmianę ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wynikającą z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z
2015 r. poz. 774 ze zm.) oraz z art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398),
• zmianę przepisów w zakresie ochrony zabytków,
• zmianę przepisów w zakresie ochrony środowiska, wprowadzenia obszarów NATURA
2000,
• konieczność (w związku z powyższą zmianą przepisów) aktualizacji uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego w zakresie określenia potrzeb i możliwości rozwoju
gminy, uwzględniających w szczególności: analizy ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne, prognozy demograficzne, możliwości finansowania przez Gminę
wykonania sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej, a także infrastruktury
społecznej, i na tej podstawie dokonania bilansu terenów przeznaczonych pod
zabudowę, a w konsekwencji przeanalizowania zmian w kierunkach zagospodarowania
przestrzennego gminy,
• konieczność opracowania części graficznej Studium w wersji zwektoryzowanej.
Nowe studium, a także uchwalone oraz rozpoczęte plany, będą wspierały zarówno utrzymanie
specyficznego charakteru jak i dalszy rozwój Miasta Puszczykowa.

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
Dla obszarów, na których nie obowiązują żadne plany zagospodarowania przestrzennego,
w 2018 roku wydanych zostało:
•

15 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
o 14 – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
o 1 – dla budynku mieszkalno-usługowego,
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•

6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym dla sieci
infrastruktury technicznej, jak: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa,
oświetlenie ulic.

Zmiany w zakresie zabudowy dotyczyły przede wszystkim rozwoju zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych, w niewielkim stopniu
innych rodzajów zabudowy. Wolne działki budowlane na terenie całego miasta uzupełniane
były nową zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej
prowadzono rozbudowy, przebudowy, remonty, wymiany pokryć dachowych budynków,
wymiany systemów grzewczych na ogrzewanie gazowe oraz odnawialne źródła energii.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
W każdym z opracowywanym planów zagospodarowania przestrzennego zawarte zostały
zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej. Każdorazowo uzgadniane były 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 żadne plany zagospodarowania, wszystkie
wydawane decyzje o warunkach zabudowy zawierają stosowane zapisy dotyczące ochrony
stanowisk archeologicznych oraz parametrów zabudowy w przypadku ujęcia obiektów w GEZ.
Miasto realizuje cele Programu Opieki nad Zabytkami poprzez udzielanie dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków. W roku 2018 przyznano następujące dotacje:
Lp.

Wnioskodawca

1.

Wspólnota
Mieszkaniowa
„Rusałka”

2.

Małgorzata
OrnochTabędzka

Wyszczególnienie prac, na które
Przyznana
udziela się dotacji
dotacja w zł
1. Uszczelnienie przewodów
ul. Wodziczki 1
kominowych.
62-040
2. Zlecenie wykonania projektu
28.000,00
Puszczykowo
instalacji wodnokanalizacyjnej budynku.
1. Schody na obie werandy –
obłożenie płytami
granitowymi.
ul. Podleśna 10 2. Założenie poręczy
62-040
drewnianych z obu stron
15.000,00
Puszczykowo
schodów przy obu wejściach
na werandy.
3. Renowacja ściany szachulcowej
na werandzie frontowej.
Adres zabytku
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Z doświadczeń realizacji Programu w ostatnich latach wyniknęła potrzeba rozszerzenia
potencjalnego kręgu beneficjentów dotacji, w związku z czym podjęto prace by w kolejnych
latach uprawnionymi wnioskodawcami byli również posiadacze nieruchomości wpisanych do
gminnej ewidencji zabytków – dotychczas otrzymać dotację można było wyłącznie na obiekty
wpisane do rejestru zabytków.
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10.PROMOCJA, TURYSTYKA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
SYNTETYCZNY OPIS REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NGO
Każdego roku, po przeprowadzeniu konsultacji, uchwalany jest program współpracy Miasta
Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi. Miasto współpracuje z 16 organizacjami.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi miasto dofinansuje realizację około
45 zadań m.in. w obszarze sportu, kultury, współpracy międzynarodowej, działań na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
W 2018 roku zostały ogłoszone cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych. W sumie podpisano 37 umów z następującymi organizacjami: Klubem
Piłkarskim LAS Puszczykowo, Fundacją Reissa, Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym,
Międzyszkolnym Klubem Sportowym Puszczykowo, Międzyszkolnym Klubem Sportowym
Juvenia, Polskim Związkiem Wędkarskim, Fundacją ReStart, Stowarzyszeniem PuszczykowoChateaugiron, Stowarzyszeniem Sportowym Sportoteka, Stowarzyszeniem Miłośników Gier
Planszowych „Kości”, Puszczykowskim Stowarzyszeniem Nauczycieli „Senior”, Związkiem
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacją Fiedlerów, WSTiRW Warta, Fundacją Przestrzeń
Aktywności Rozwoju i Kreatywności, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich, Związkiem
Harcerstwa Polskiego. W formie tzw. „małego grantu” zawarto 6 umów. W sumie miasto
podpisało 43 umowy na łączną kwotę 457 150 złotych.
Mieszkańcy Puszczykowo dzięki dotacjom z Miasta rozwijają swoje zainteresowania i talenty
w wyjątkowych dyscyplinach sportu, m.in. narciarstwo, snowboard, windsurfing, golf oraz
bikejoring. Ponadto aktywnie uprawiają lekkoatletykę, piłkę nożną, siatkówkę, badminton,
wędkarstwo. Osiągnięcia sportowe mieszkańców Puszczykowa są znane na szczeblu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Klub Piłkarski Las Puszczykowo realizuje zadania z zakresu sportu wyczynowego poprzez
drużyny piłkarskie, organizuje turnieje i rozgrywki w piłce nożnej dla różnych grup wiekowych
na poziomie lokalnym i regionalnym oraz obozy piłkarskie.
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, organizuje szereg imprez sportowych, zawodów
i zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców, w tym corocznie Mistrzostwa Puszczykowa
w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie w Karpaczu. PTS prowadzi sekcję
badmintona dla dzieci i młodzieży oraz otwarte turnieje w badmintonie dla całych rodzin,
organizuje Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu i Weakbordingu oraz zajęcia
rekreacyjne z Nordic Walking, jak i prowadzi sekcję golfa.
Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Puszczykowo - lekkoatletyczny klub sportowy zrzesza
głównie juniorów oraz młodzików, działa przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie
i osiąga znakomite wyniki sportowe. Anna Jagaciak-Michalska to najbardziej utytułowana
zawodniczka klubu MKS Juvenia Puszczykowo. Juvenia organizuje zajęcia i zawody
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lekkoatletyczne dla różnych grup wiekowych, otwarte imprezy lekkoatletyczne dla
mieszkańców Puszczykowa oraz organizuje zimowe i letnie zgrupowania sportowe dla dzieci
i młodzieży.
Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo, prowadzi zajęcia z piłki siatkowej dla różnych grup
wiekowych na różnych szczeblach lokalnym i regionalnym, a także organizuje letnie obozy
sportowe.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta” organizuje rekreacyjne
spływy kajakowe oraz maratony kajakowe w randze Grand Prix.
Polski Związek Wędkarski organizuje ponad 20 zawodów wędkarskich dla mieszkańców
Puszczykowa.
Miasto Puszczykowo aktywnie włącza się w działania na rzecz seniorów w mieście. Poza
usługami opiekuńczymi, działaniami prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Społeczny
w Puszczykowie prowadzone są liczne działania mające na celu poprawę jakości życia
seniorów. Miasto dotuje także działalność trzech organizacji pozarządowych zrzeszających
seniorów i działających na ich rzecz. Są to Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Stowarzyszenie Nauczycieli „Senior” oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Dzięki temu
dofinansowaniu i woluntarystycznej pracy ich członków seniorzy od kilkunastu lat mogą
korzystać z wyjazdów rehabilitacyjnych, wyjazdów kulturalnych do kina i teatru, a także
uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych m.in. Dniu Seniora, spotkaniach opłatkowych
z paczkami okolicznościowymi, Dniu Kobiet, Dniu Nauczyciela.
Oprócz wyżej wymienionych działań również dotowana jest działalność kulturalna,
prowadzona przez Muzeum Pracownię-Literacką Arkadego Fiedlera, Stowarzyszenie
Miłośników Gier Planszowych „Kości” czy nowopowstałą Fundację Przestrzeń Aktywności,
Rozwoju i Kreatywności - PARK. Szeroka działalność kulturalna muzeum opiera się
o zróżnicowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców w różnym wieku. Proponowana oferta
kulturalna jest skierowana do szerokiego grona, dzieci i dorosłych można tutaj wymienić m.in.
konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera. Oferta
Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości” jest skierowana do wszystkich grup
mieszkańców, bez względu na wiek, gdyż gry planszowe stały się doskonałym sposobem
integracji międzypokoleniowej. Natomiast Fundacja PARK, szeroko popularyzuje twórczość
literacką poetki Krystyny Miłobędzkiej, mieszkanki Puszczykowa.
Wymieniając różnorodną działalność organizacji na terenie miasta należy również wspomnieć
działalność Fundacji ReStart, która prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci
i młodzieży.

SERWIS INTERNETOWY
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku witrynę www.puszczykowo.pl odwiedziło
55.237 użytkowników. W wyżej wymienionym okresie odnotowano 330.715 odsłon strony.
Nowi użytkownicy stanowili 80.7%, natomiast użytkownicy powracający 19,3%. Wśród danych
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demograficznych warto odnotować fakt, że 93,03% wizyt zarejestrowano z Polski, 2,74% ze
Stanów Zjednoczonych, 0,81% z Niemiec i 0,62% z Francji. Wśród miast, z których
rejestrowano się na domenie miasta przeważa Poznań (39,86%), następnie Warszawa
(20,30%), Kraków (6,88%), Wrocław (6,31%) i Mosina (5%).
Wśród aktywnych użytkowników na przestrzeni czasu określiły się następujące trendy:
- w ciągu 1 dnia aktywnych było 157 użytkowników;
- w ciągu tygodnia aktywnych było 1160 użytkowników;
- w ciągu miesiąca aktywnych było 4342 użytkowników.
Użytkownicy domeny w przeważającej większości korzystają z komputerów – 61,1%,
natomiast telefony komórkowe stanowią 36,1%, a tablety 2,8%.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
W 2018 roku profil miasta Puszczykowa na facebook'u zanotował wyraźny wzrost: w dniu
1 stycznia 2018 r. liczył 1938 fanów, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r.: 2309 fanów, jest
to zatem zwiększenie liczby polubień o 19,14%. Liczba osób obserwujących w ciągu danego
roku wzrosła o 20,2% , z 1941 do 2333. Wśród osób, które polubiły stronę miasta, większość,
bo 61% stanowią kobiety, a 39% mężczyźni. Wśród pań do najliczniejszych grup wiekowych
należą osoby w wieku: 35-44 (19%), 25-34 (18%) oraz 45-54 (8%), natomiast wśród panów:
23-34 (10%), 35-44 (10%) oraz 18-24 (8%). Największa liczba fanów pochodzi z terenu Polski
(2284), następnie plasują się użytkownicy z Wielkiej Brytanii (33), Niemiec (25) i Stanów
Zjednoczonych (12). Ponad 51% polubień zlokalizowano na terenie miasta Poznania, tylko 13%
związanych jest z lokalizacją na terenie Puszczykowa, następnie nieco ponad 5,3% z terenu
Mosiny.
Wśród osób, które wyświetliły stronę miasta największy odsetek ponownie stanowią kobiety,
bo 58%, a panowie 42%. Największe zainteresowanie profilem miasta Puszczykowa wyraziły
panie w wieku 25-34 (19%) i 35-44 (19%) oraz 45-54 (8%). Wśród panów były to kolejno grupy
wiekowe 25-34 (14%), 35-44 (13%) oraz 45-54 (6%). Największa liczba odbiorców pochodziła
z Polski (19.195), pozostałe kraje stanowią zaledwie niewielką część, z małymi wyjątkami,
które stanowią użytkownicy z Niemiec (288) i Wielkiej Brytanii (269). Wśród odbiorców
postów najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy Poznania (8515), Mosiny (1428),
Puszczykowa (770), Warszawy (603) i Szczecina (374).
Spośród wydarzeń, które zostały opublikowane, dwa z nich szczególnie zasługują na
wyróżnienie:
→ „Zielonym do góry” - 7,3 tys odbiorców w zasięgu organicznym, 531 wyświetleń strony
wydarzenia;
→ „Majówka z rowerem” - 4,5 tys odbiorców w zasięgu organicznym, 446 wyświetleń strony
wydarzenia.
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WYDAWNICTWA
→ „Echo Puszczykowa”
Informator miejski „Echo Puszczykowa” wydawany jest w cyklu miesięcznym. W 2018 roku
wydanych zostało 13 numerów, a liczba stron gazety w poszczególnych miesiącach
kształtowała się następująco:
styczeń – 28 stron
luty – 32 strony
marzec – 28 stron
kwiecień – 32 strony
maj – 32 strony
czerwiec – 28 stron
lipiec – 28 stron
sierpień – 28 stron
wrzesień – 40 stron
październik – 28 stron
październik – wydanie specjalne – 16 stron
listopad – 32 strony
grudzień – 32 strony
Koszt całościowy wydania oraz dostarczenia informatora do mieszkańców w 2018 roku
wyniósł 130.228,63 zł. Nakład Echa Puszczykowa to 3200 egzemplarzy, z czego 3100 sztuk
dostarczone jest bezpośrednio do domów mieszkańców.
→ „Historie puszczykowskich powstańców”
W 2018 roku co miesiąc w dodatku do Echa Puszczykowa prezentowane były sylwetki
puszczykowskich bohaterów (Franciszek Kaluse, Józef Drygas, Franciszek Kozłowski, Erazm
Janaszek, Stanisław Gorzyński, Jan Krzyżański, Czesław Goszczyński i Stefania Goszczyńska,
Władysław Stachowski, Stanisław Adamski, Franciszek Budzyń, Stanisław Karpiński, Michał
Kożlik, Stefan Niemir, Czesław Nowacki, Stanisław Nowacki, Antoni Pawliczak, Franciszek
Talarczyk, Stanisław Talarczyk, Tadeusz Garstecki, Franciszek Ratajczak, Stanisław Gorzyński,
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Wincenty Storc, Tomasz Kuciak, Ludwik Nowicki, ks. Czesław Wojtyniak, Władysław Talarczyk,
Józef Cegłowski, Kazimierz Ratajczak, Leon Drygas), których autorami były osoby biorące udział
w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miejski i Bibliotekę Miejską w Puszczykowie.
→ książka Miasta Partnerskie Puszczykowo-Chateaugiron
W 2018 r. ukazała się reedycja
książki
Miasta
Partnerskie
Puszczykowo-Chateaugiron,
autorstwa
puszczykowianki
Elżbiety Mikołajczyk. Książka ta
upamiętnia dwie wyjątkowe
okazje: jedną, dzięki której Polska
mogła po 123 latach niewoli
zaistnieć na mapach świata i na
nowo
budować
własną
państwowość; oraz drugą, która
również jest wynikiem budowania
– tym razem relacji partnerskich
z przyjaciółmi z Chateugiron –
20-lecie współpracy obu miast.
Książka była prezentem, który otrzymały rodziny francuskie i polskie, podczas wizyty wymiany
we Francji w 2018 r.

→ ulotka „SMOG-STOP”
Na początku roku 2018, do styczniowego numeru informatora miejskiego „Echo Puszczykowa”
została dołączona broszura informacyjna na temat smogu - „SMOG STOP!”. Czterostronicowe
wydawnictwo poruszało najważniejsze aspekty problemu, tzn. źródła smogu, wpływ na
zdrowie, monitoring zanieczyszczeń i sposoby ograniczenia niskiej emisji, w tym skorzystanie
z dotacji z budżetu Miasta na wymianę pieca.
Artykuły zostały przygotowane we współpracy z dr n. med. Dariuszem Krupą, Strażą Miejską
i pracownikami Urzędu Miejskiego.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Przyjaźń Puszczykowa z Chateaugiron zaczęła się w latach 90 kiedy to urzędowa delegacja
pojechała na szkolenie do Francji. Wtedy też kilku urzędników z Poznania i przedstawicieli
strony francuskiej postanowiło „pożenić” podobne miasta w zaprzyjaźnionych krajach.
Najbardziej zbliżonym miastem do Puszczykowa pod względem położenia oraz charakteru
było Chateaugiron. Przypieczętowaniem tej przyjaźni było podpisanie listów partnerskich
w 1997 r. w Puszczykowie i w 1998 r. w Chateaugiron. Ideą miast bliźniaczych jest współpraca
różnych kulturowo miast w celu wymiany kulturalnej, gospodarczej lub informacyjnej.
Doskonałym tego przykładem jest właśnie współpraca Puszczykowa i Chateaugiron, które na
przestrzeni ponad dwudziestu lat współpracowały w różnych dziedzinach kulturalnej,
sportowej czy historycznej. W zaprzyjaźnionych miastach powstały stowarzyszenia, które
organizują wymianę i pielęgnują serdeczne kontakty, co bez wątpienia organizacyjnie znacznie
ułatwia współpracę.
W 2018 roku miał miejsce jubileusz 20-lecia współpracy między partnerskimi miastami
Puszczykowo-Chateaugiron. W ramach obchodów 20-lecia do Puszczykowa 9 czerwca
przyjechała delegacja z partnerskiego miasta Chateaugiron. Na przełomie czerwca i lipca
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członkowie Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron wraz z przedstawicielami miasta wzięli
udział w obchodach zorganizowanych w Chateaugiron. Partnerstwo naszych miast jest swego
rodzaju fenomenem, gdyż Puszczykowo jest jedną z nielicznych gmin w Wielkopolsce, która
nieprzerwanie kontynuuje współprace z bretońskim miastem.

RANKINGI
→ 2. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych
W 2018 roku Puszczykowo zostało sklasyfikowane na 2 miejscu wśród „gmin miejskich”
w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych, jako najwyżej oceniona gmina
miejska z województwa wielkopolskiego. Ranking został przygotowany przez ekspertów
z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie na potrzeby IV Europejskiego Kongresu Samorządów. Ranking
został podzielony na pięć kategorii, wśród których znajdują się gminy wiejskie, gminy miejskowiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Ocena kondycji
finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku, umożliwiająca przygotowanie
rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie
wskaźników:
W1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
W3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
W5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
W6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
W7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

WYRÓŻNIENIA
→ lokalne wyróżnienia - „Laur Puszczykowa” dla Wojciecha Mazurka
Wojciech Mazurek - pomysłodawca, kierownik artystyczny i organizator Letnich Koncertów
Organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym w 2018 roku otrzymał z rąk Andrzeja
Balcerka Burmistrza Miasta nagrodę Laur Puszczykowa.
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Idea tej nagrody zrodziła się z potrzeby uhonorowania osób przyczyniających się do
promowania Miasta Puszczykowa w dziedzinie gospodarki, edukacji, kultury, sztuki, sportu
oraz lokalnego życia społecznego.
Od pierwszej edycji Letnich Koncertów Organowych w Wielkopolskim Parku Narodowym ten
muzyczny cykl zajął wyjątkowe miejsce w kalendarzu wakacyjnych wydarzeń muzycznych i, co
bardzo istotne, jest rozpoznawalny nie tylko w regionie czy Polsce, ale i w Europie. Z roku na
rok koncerty cieszą się coraz większą frekwencją, a kościół Matki Boskiej Wniebowziętej
w Puszczykowie odwiedzają wielkie nazwiska ze świata muzyki organowej.
Pan Wojciech Mazurek z niezmiennym zapałem, poświęcając swój prywatny czas wykonuje
ogrom pracy dla dobra tradycji koncertowej jaka narodziła się w naszym mieście, stale
powiększającego się grona słuchaczy oraz dla promocji naszego miasta.
→ honorowe wyróżnienie Rady Miasta Puszczykowa – „Zasłużony dla miasta Puszczykowa”
dla Stowarzyszenia Puszczykowa-Chateaugiron oraz Puszczykowskiego Towarzystwa
Sportowego
Podczas jubileuszowego koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus
w puszczykowskiej hali widowiskowo-sportowej zostały wręczone honorowe wyróżnienia za
szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność. W 2018 roku tytuł Zasłużony dla
miasta Puszczykowa, w uznaniu zasług dla rozwoju Puszczykowa oraz osiągnięć i postaw
obywatelskich przynoszących splendor miastu i jego mieszkańcom, otrzymały dwie organizacje
pozarządowe: Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron oraz Puszczykowskie Towarzystwo
Sportowe.
→ nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Podczas uroczystości, organizowanej już po raz 12., dzieci i młodzież odebrały nagrody
przyznawane przez Radę Miasta Puszczykowa. Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła przyznanie
nagród pieniężnych 54 uzdolnionym uczniom z Puszczykowa oraz wyróżnień dla 13 osób.
Uroczystość została uświetniona przez sekcję gimnastyki artystycznej ENEA ENERGETYK
POZNAŃ, Damiana Olejniczaka – freestylera koszykarskiego, Juliana Waglewskiego – akrobatę
w kole German Wheel. Wystąpiła również laureatka nagrody Anna Chwałczyńska.

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.
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Z racji remontu budynku stanowiącego do tej pory siedzibę Centrum EkoInfo, dane z ruchu
turystycznego w roku 2018 były zbierane w okresie od stycznia do września; punkt otwarty był
od wtorku do soboty, w godzinach od 8:00 do 16:00. W tym czasie punkt odwiedziło w sumie
859 osób. W tej liczbie znalazło się 114 rowerzystów i 30 osób obcojęzycznych. Rozkład na
poszczególne miesiące prezentuje poniższy wykres.
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Szczyt odwiedzin (powyżej 100 osób miesięcznie) standardowo przypadł na okres od czerwca
do września. Również podobnie jak w latach poprzednich najwięcej osób odwiedzających
punkt w soboty było w maju i we wrześniu – odpowiednio 40 i 50 osób.
Zakres zainteresowań turysty indywidualnego w roku 2018 rozkładał się następująco: 43,4%
osób zainteresowanych było miastem i jego atrakcjami oraz wydarzeniami, 32,2% pytało
o szlaki piesze i rowerowe oraz mapki, 13,6% zainteresowanych było okolicami Puszczykowa
i Parku Narodowego, a jedynie 10,8% pytało stricte o Wielkopolski Park Narodowy i jego
atrakcje. Rozkład procentowy dla poszczególnych miesięcy prezentuje poniższy wykres.

60
50
40
30
20
10
0
01

02

03

04
Puszczykowo

05
szlaki

06
okolice

07
WPN

08

09

85
RAPORT O STANIE MIASTA PUSZCZYKOWA 2018

Liczba osób odwiedzających Centrum EkoInfo od początku prowadzenia statystyk utrzymuje
się na podobnym poziomie i wynosi ok. 1050-1100 osób rocznie.

PREZENTACJE NA TARGACH TURYSTYCZNYCH
W dniach 9-11 lutego 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich już po raz
29-ty zostały zorganizowane Targi Regionów i Produktów Turystyczne „Tour Salon”. Dzięki
współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) Puszczykowo miało możliwość
bezpłatnego zaprezentowania swoich materiałów na wspólnych ladach Powiatu Poznańskiego.
Na targi zostały przekazane pakiety folderów turystycznych oraz ulotek informacyjnych na
temat atrakcji Puszczykowa, jak również gadżety promocyjne.
W dniach tuż po zakończeniu targów odnotowano znaczny wzrost liczby osób odwiedzających
punkt informacji turystycznej w Puszczykowie, a ostatecznie w lutym punkt odwiedziło prawie
50% osób więcej niż w styczniu czy marcu.
Poza prezentacją na targach turystycznych oferta Puszczykowa była również prezentowana na
dużych imprezach, m.in. Grand Prix Nordic Walking, Dni Puszczykowa. Materiały z Puszczykowa
były przekazywane również do wielkopolskich punktów informacji turystycznej, w czym
pośredniczyła Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W 2018 roku z inicjatywy miasta Puszczykowa zostały przeprowadzone konsultacje społeczne
związane z następującymi zagadnieniami:
1) budowa bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w rejonie ulicy 3 Maja,
2) lokalny program rewitalizacji miasta Puszczykowa na lata 2018-2023,
3) projektu Statutu Miasta Puszczykowa,
4) wybór projektu graficznego logotypu,
5) projekt pomnika na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego.

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
Aby w pełni realizować zapisy Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa związane
z aktywizacją, integracją i współpracą środowisk i mieszkańców, przy jednoczesnej likwidacji
barier komunikacyjnych między instytucją a społeczeństwem, realizowane są rozmaite
inicjatywy. W 2018 roku były to między innymi cykliczne spotkania związane z organizacją
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z okazji 100-lecia wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, zwieńczone oficjalnymi obchodami obu tych rocznic, które
odbyły się 9 listopada oraz 27 grudnia. Warto również nadmienić o realizowaniu spotkań
mieszkańców z radnymi w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie („Porozmawiaj z Radnymi”).
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Najważniejszym wydarzeniem związanym ze współpracą i aktywizacją mieszkańców, było bez
wątpienia „Międzypokoleniowe pożegnanie lata”, współorganizowane przez puszczykowskie
organizacje pozarządowe na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kościelnej 7. Inicjatywa
ta scaliła wiele środowisk, niezależnie od wieku i zainteresowań.

KAMPANIE EDUKACYJNE I INFORMACYJNE
→ 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. Dlatego też rokrocznie
zwracamy się z apelem do mieszkańców o zwrócenie uwagi na to jakie miejsce zamieszkania
wpisują w deklaracjach PIT.
Działania prowadzone były od początku roku do maja. Tegoroczna odsłona została połączona
z kampanią „Przekaż 1% podatku puszczykowskim organizacjom pozarządowym”. W akcji
z 2018 r. mieszkańcy mogli rozliczyć się używając darmowej aplikacji udostępnionej na stronie
miasta. Aplikacja przedstawiała puszczykowskie organizacje pozarządowe, na które
puszczykowianie mogli przeznaczyć 1% swojego podatku.
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11.PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
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 2018 Miasto Puszczykowo realizowało następujące projekty przy wsparciu funduszy
zewnętrznych:
a) Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik
Lekkoatletyczny” w Puszczykowie
Odbiór inwestycji nastąpił w czerwcu 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
1.531.952,47 zł, z czego 400.000 zł pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 130.000 zł ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
b) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
Odbiór inwestycji nastąpił w czerwcu 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
1.233.101,82 zł, z czego 1.048.136,54 zł pozyskano z budżetu środków europejskich
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
c) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to
31.12.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3.902.333,79 zł, z czego
3.316.983,72 zł pozyskano z budżetu środków europejskich w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
d) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie
Odbiór inwestycji nastąpił w maju 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
1.717.470,69 zł, z czego 637.732,31 zł pozyskano z budżetu środków europejskich
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
e) Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to
30.09.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3.991.984,77 zł, z czego
3.393.187,05 zł pozyskano z budżetu środków europejskich w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
f) Budowa ul. Szpitalnej (drogi gminnej 331089G) w Puszczykowie
Odbiór inwestycji nastąpił w październiku 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniosła
2.008,638,86 zł, z czego 932.914,00 zł pozyskano ze środków Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.
g) Budowa remizy strażackiej
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Inwestycja realizowana w 2018 r. Wartość I etapu budowy wyniosła 673.051,03 zł,
z czego 200.000 zł pozyskano ze środków Powiatu Poznańskiego.
h) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
W ramach realizacji zadnia zakupiono torbę ratowniczą – zestaw PSP R1 z deską
ortopedyczną i kompletem szyn Kramera, defibrylator AED PHILIPS HeartSmart model
FRx najaśnicę akumulatorowa PELI 9490. Projekt realizowany przy wsparciu środków
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa
Sprawiedliwości.
i) E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacja Aktywizacja, która jest partnerem
wiodącym. Celem projektu „e-Mocni” jest zwiększenie umiejętności korzystania
z Internetu ponad 18.000 mieszkańców (ze wszystkich gmin partnerskich), którzy
dotychczas nie korzystali z możliwości, jakie dają nowe technologie. Projekt
realizowany przy wsparciu z budżetu środków europejskich w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
j) Gimnazjalista z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze
optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, które jest
partnerem wiodącym. Celem projektu jest doradztwo edukacyjne i zawodowe
skierowane do uczniów Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie. Po wygaszeniu gimnazjów
projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 1. Planowany termin zakończenia
to 31.10.2019 r. Projekt realizowany przy wsparciu z budżetu środków europejskich
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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ZAŁĄCZNIK
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Puszczykowa VII kadencji za
2018 rok
Nr
uchwały

Data

W sprawie:

planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok
2018.
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
278/18/VII 30.01.2018
Puszczykowa na rok 2018.
277/18/VII 30.01.2018

Uwagi
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

uchwalenia studium uwarunkowań i
279/18/VII 30.01.2018 kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Puszczykowa.

Uchwała zrealizowana studium weszło w życie
z dniem 30 stycznia
2018 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali
280/18/VII 30.01.2018 w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej
36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.

Uchwała zrealizowana

281/18/VII 30.01.2018 emisji obligacji komunalnych.

Uchwała zrealizowana

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielanych z budżetu Miasta
282/18/VII 30.01.2018 Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i prawne inne niż Miasto
Puszczykowo.
określenia kryteriów rekrutacji do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest
283/18/VII 30.01.2018
Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości
punktowej i dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
określenia kryteriów, branych pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
284/18/VII 30.01.2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto
Puszczykowo.

przeprowadzenia konsultacji społecznych
285/18/VII 30.01.2018 związanych z opracowaniem „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa”.

Uchwała realizowana
od 2018 r. po zmianie
załączników nr 1 i 2
uchwałą 293/18/VII z
dnia 27.02.2018 r.

Uchwała realizowana
od roku szkolnego
2018/2019

Uchwała realizowana
od roku szkolnego
2018/2019
Uchwała zrealizowana,
przeprowadzono
konsultacje społeczne
związane z
opracowaniem
„Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta
Puszczykowa”.
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

286/18/VII 30.01.2018

287/18/VII 30.01.2018

288/18/VII 27.02.2018

289/18/VII 27.02.2018

290/18/VII 27.02.2018
291/18/VII 27.02.2018

292/18/VII 27.02.2018

293/18/VII 27.02.2018

zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20182023.
zmiany uchwały budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z
dnia 19 grudnia 2017 r.
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania
publicznego polegającego na zarządzaniu
drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w
mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym
realizacji zadania pn.: „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych na terenie Puszczykowa”.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji
remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 2495P.
podziału Miasta Puszczykowa na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
podziału miasta Puszczykowa na stałe
obwody głosowania.
zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w
sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą
Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie
Komorniki zadania publicznego polegającego
na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego
przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz
zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa.
zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w
sprawie: ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Miasta Puszczykowa dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
inne niż Miasto Puszczykowo.

przeprowadzenia konsultacji społecznych na
294/18/VII 27.02.2018 temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu
ul. 3 Maja w Puszczykowie.

Uwagi

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała realizowana
zmieniająca załączniki
nr 1 i 2 uchwały
282/18/VII z dnia
30 stycznia 2018 r.

Uchwała zrealizowana,
przeprowadzono
konsultacje społeczne
w sprawie budowy
wiaduktu w ciągu
ul. 3 Maja
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

295/18/VII 27.02.2018

296/18/VII 27.02.2018

297/18/VII 27.03.2018

298/18/VII 27.03.2018

299/18/VII 27.03.2018

300/18/VII 27.03.2018

zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20182023.
zmiany uchwały budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z
dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: udzielenia dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków położonych na terenie
Miasta Puszczykowa.
w sprawie: współdziałania z Powiatem
Poznańskim w realizacji zadania własnego w
zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest.
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Puszczykowa na rok 2018.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu na realizację
zadania własnego polegającego na
zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im.
prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie
dotyczącym instalacji systemu parkingowego
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie
parkingu przy ul. Kraszewskiego w
Puszczykowie.

w sprawie: określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków
301/18/VII 27.03.2018 zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

w sprawie: przyznania stypendium
302/18/VII 27.03.2018 sportowego.

w sprawie: przyznania stypendium
303/18/VII 27.03.2018 sportowego.

Uwagi

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana.
Na podstawie ww.
uchwały Zarządzeniem
Burmistrza z dnia
24.08.2018 r.
powołano Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe na okres od
1 marca do
31 grudnia 2018 r
Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe
od 1 marca do
31 grudnia 2018 r
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

w sprawie: przyznania stypendium
304/18/VII 27.03.2018 sportowego.

Uwagi
Uchwała zrealizowana,
przyznano stypendium
sportowe
od 1 marca do
31 grudnia 2018 r

w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto Puszczykowo oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
305/18/VII 27.03.2018
przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.

Uchwała realizowana
od 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu
306/18/VII 27.03.2018 Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata
2018-2023.

Uchwała zrealizowana,
przyjęto Lokalny
Program Rewitalizacji
Miasta Puszczykowa

w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia
307/18/VII 27.03.2018 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2018-2023.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
308/18/VII 27.03.2018 Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr
276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę
309/18/VII 24.04.2018 nieruchomości położonej w Puszczykowie w
rejonie ulicy Wysokiej.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie
310/18/VII 24.04.2018 darowizny nieruchomości położonej w
Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto Puszczykowo prawa użytkowania
wieczystego części nieruchomości położonej
311/18/VII 24.04.2018
w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
2189/7, obręb Puszczykowo.

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała w trakcie
realizacji, sprawa na
etapie postępowania
przed Wojewodą Wlkp.
dot. zgody na
dokonanie darowizny
na rzecz Miasta
Puszczykowa przez
Starostę Poznańskiego
Uchwała w trakcie
realizacji, WPN ogłosił
przetarg na zbycie
prawa użytkowania
wieczystego działki nr
2189/7, który to
przetarg będzie
rozstrzygany
1.04.2019r.
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

Uwagi

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne
312/18/VII 24.04.2018 przejęcie części nieruchomości gruntowej na
rzecz Miasta Puszczykowa.

Uchwała zrealizowana

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
313/18/VII 24.04.2018 nieruchomości położonych w Puszczykowie
przy ul. Klasztornej.

Uchwała częściowo
zrealizowana,
sprzedano jedną
działkę, druga działka
przeznaczona jest do
zbycia w drodze
kolejnego przetargu

314/18/VII 24.04.2018

315/18/VII 29.05.2018

316/18/VII 29.05.2018

317/18/VII 29.05.2018

318/18/VII 29.05.2018

319/18/VII 29.05.2018

320/18/VII 29.05.2018

321/18/VII 29.05.2018

322/18/VII 29.05.2018

w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2018-2023.
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla
miasta Puszczykowa” dla Stowarzyszenia
Puszczykowo-Châteaugiron.
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla
miasta Puszczykowa” dla Puszczykowskiego
Towarzystwa Sportowego.
w sprawie: sprostowania i ujednolicenia
pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic
na terenie Miasta Puszczykowa.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomości w
rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb
Niwka.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej
jako działka nr 1576/18 i część działki nr
1576/13, obręb Puszczykowo.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej
jako działka nr 611/2, obręb Niwka.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej
jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 197/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca
2017 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta.

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

323/18/VII 29.05.2018

324/18/VII 29.05.2018

325/18/VII 29.05.2018

326/18/VII 29.05.2018

327/17/VII 20.06.2018

328/18/VII 20.06.2018

329/18/VII 20.06.2018

330/18/VII 20.06.2018

331/18/VII 20.06.2018

w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Spraw
Społecznych.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 146/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września
2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia 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,
arkusz 8, 9, 10 i 12.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2018-2023.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr
276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania na terenie Miasta
Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r.
w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta
Puszczykowa dla uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu
nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla
uczniów szczególnie uzdolnionych.
w sprawie: ustalenia wysokości
wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Puszczykowa.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2018-2023.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr
276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

Uwagi

Uchwała zrealizowana

Uchwała w trakcie
realizacji, dla części A1
mpzp uchwalono, a dla
A2 i B - w trakcie
procedury
planistycznej

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana.
Zapisy uchwały
stosowane są przy
wydawaniu zezwoleń
na sprzedaż alkoholu.

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miasta
332/18/VII 20.06.2018 Puszczykowa za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Puszczykowa za 2017 rok.
w sprawie: udzielenia absolutorium dla
333/18/VII 20.06.2018 Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu
wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
334/18/VII 28.08.2018 terenów położonych w Puszczykowie, w
obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 część A.

335/18/VII 28.08.2018

336/18/VII 28.08.2018

337/18/VII 28.08.2018

338/18/VII 28.08.2018

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w Puszczykowie, w
obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 –
część B.
w sprawie: zmiany uchwały nr 324/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja
2018 r. zmieniającej uchwałę nr 146/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września
2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia 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,
arkusz 8, 9, 10 i 12.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa,
na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.
w sprawie: zmiany uchwały nr 257/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa 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.

Uwagi

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana,
udzielono
absolutorium
Burmistrzowi Miasta
Puszczykowa za 2017
rok.
Uchwała zrealizowana mpzp wszedł do obrotu
prawnego 02.10.2018
r. - powierzchnia
219,6615 ha - jest
obowiązujący
Uchwała zrealizowana mpzp wszedł do obrotu
prawnego 02.10.2018
r. - powierzchnia 40 ha
- jest obowiązujący

Uchwała zrealizowana uwzględniono
w opracowaniach
planistycznych
odpowiednią korektę
granic.

Uchwała jest w trakcie
realizacji od 1.01.2019
r.

Uchwała zrealizowana,
zwiększono kwotę
dotacji na wymianę
pieców węglowych.
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

339/18/VII 28.08.2018

340/18/VII 28.08.2018

341/18/VII 28.08.2018
342/18/VII 28.08.2018

343/18/VII 28.08.2018

344/18/VII 28.08.2018

345/18/VII 28.08.2018

346/18/VII 28.08.2018

w sprawie: określenia wysokości, zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki na terenie
Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci,
na które przyznawana jest dotacja.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 78/15/VII Rady
Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada
tygodniowego wymiaru zajęć 2015 r. w
sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów,
określenia obowiązkowego dla pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców
zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto
Puszczykowo.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na
bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy
Poznańskiej 5 w Puszczykowie.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy
Poznańskiej 63 w Puszczykowie.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im.
prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. przy ul.
Kraszewskiego 11 w Puszczykowie.
w sprawie: zmiany uchwały nr 297/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca
2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków położonych na terenie
Miasta Puszczykowa.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 143/16/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia
2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu
obywatelskiego Miasta Puszczykowa.

w sprawie: przekazania do zaopiniowania
projektu nowego regulaminu dostarczania
347/18/VII 28.08.2018
wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Puszczykowa.

Uwagi
Uchwała zrealizowana
w 2018 r. Przyznano
dotację w listopadzie
i grudniu 2018 r.

Uchwała realizowana
od 2018 r.

Skargę uznano za
bezzasadną
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana,
wprowadzona do
uchwały zmiana
obowiązuje
Projekt uchwały
przekazano do
zaopiniowania –
wydano opinię o
projekcie regulaminu
jako niezgodną z
przepisami Ustawy w
przedstawionym
zakresie.
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

w sprawie: współdziałania z Gminą Komorniki
w realizacji zadania własnego w zakresie
348/18/VII 28.08.2018
prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem
Jarosławieckim.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia
349/18/VII 28.08.2018 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2018-2023.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
350/18/VII 28.08.2018 Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr
276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
powołania składu osobowego Kapituły
oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta
351/18/VII 25.09.2018
Puszczykowa dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
352/18/VII 25.09.2018
353/18/VII 25.09.2018

354/18/VII 25.09.2018

355/18/VII 25.09.2018

356/18/VII 25.09.2018

357/18/VII 16.10.2018

358/18/VII 16.10.2018

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż
części nieruchomości położonej w
Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez
Miasto Puszczykowo części nieruchomości
w rejonie ulicy Jarosławskiej.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na
lata 2018-2023.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej
Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr
276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie: 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 A1.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą
Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów
Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 - w
dwóch etapach A i B.

Uwagi
Uchwała zrealizowana,
zawarto porozumienie
z Gminą Komorniki.

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Powołano Kapitułę
w składzie Tomasz
Potocki, Dorota ŁuczakDydowicz, Maciej
Dettlaff
Uchwała zrealizowana
Uchwała
niezrealizowana
Uchwała w trakcie
realizacji

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana mpzp wszedł do obrotu
prawnego 26 listopada
2018 r. - powierzchnia
81,5 ha - jest
obowiązujący

Uchwała w trakcie
realizacji - trwa
procedura planistyczna
i prace projektowe
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta
359/18/VII 16.10.2018 Puszczykowa dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu.
w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia
361/18/VII 16.10.2018
pogrzebu przez Miasto Puszczykowo.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
362/18/VII 16.10.2018
w mieszkaniach chronionych i ośrodkach
wsparcia.
360/18/VII 16.10.2018

Uwagi
Przyznano nagrody
Rady Miasta
Puszczykowa dla
uczniów szczególnie
uzdolnionych
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana.
Zapisy uchwały
stosowane przy
realizacji pogrzebów
przez MOPS.

Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji
za 2018 rok
Nr
uchwały

Data

W sprawie:

Uwagi
Uchwała zrealizowana,
wybrano Tomasza
Potockiego na
Przewodniczącego
Rady Miasta
Puszczykowa
Uchwała zrealizowana,
wybrano Filipa
Ryglewicza na
Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta
Puszczykowa

1/18/VIII

20.11.2018

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa.

2/18/VIII

20.11.2018

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Puszczykowa.

3/18/VIII

20.11.2018

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Puszczykowa.

4/18/VIII

20.11.2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała zrealizowana

5/18/VIII

20.11.2018 powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała zrealizowana

6/18/VIII

20.11.2018 powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Uchwała zrealizowana

7/18/VIII

20.11.2018 powołania Komisji Spraw Społecznych.

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
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Nr
uchwały

Data

8/18/VIII

20.11.2018

powołania komisji opiniującej wnioski o
przyznanie wyróżnień honorowych.

Uchwała zrealizowana

9/18/VIII

20.11.2018

powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta
Puszczykowa.

Uchwała zrealizowana

W sprawie:

10/18/VIII 27.11.2018

11/18/VIII 27.11.2018

12/18/VIII 27.11.2018

13/18/VIII 27.11.2018

zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Puszczykowa.
zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu.
zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Spraw
Społecznych.

zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w
14/18/VIII 27.11.2018
sprawie powołania komisji opiniującej wnioski
o przyznanie wyróżnień honorowych.
15/18/VIII 27.11.2018

16/18/VIII 27.11.2018

17/18/VIII 27.11.2018

18/18/VIII 27.11.2018

19/18/VIII 27.11.2018

20/18/VIII 27.11.2018

ustalenia wysokości wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Puszczykowa.
uchwalenia rocznego programu współpracy
Miasta Puszczykowa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Miasta Puszczykowa.
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.
zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20182023.
zmiany uchwały budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia
19 grudnia 2017 r.

Uwagi

Uchwała zrealizowana,
uzupełniono skład
Komisji Rewizyjnej
Uchwała zrealizowana,
uzupełniono skład
Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Uchwała zrealizowana,
uzupełniono skład
Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu
Uchwała zrealizowana,
uzupełniono skład
Komisji Spraw
Społecznych
Uchwała zrealizowana,
uzupełniono skład
komisji opiniującej
wnioski o przyznanie
wyróżnień honorowych
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana,
program obowiązuje
Skarga została uznana
za bezzasadną
Uchwała w trakcie
realizacji

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

Miejskiego Programu Profilaktyki i
21/18/VIII 18.12.2018 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
ustanowienia wieloletniego programu
22/18/VIII 18.12.2018 osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023.
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie
23/18/VIII 18.12.2018 świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019–2023.
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
24/18/VIII 18.12.2018
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019–2023.

25/18/VIII 18.12.2018 odwołania członka Komisji Mieszkaniowej.

26/18/VIII 18.12.2018 powołania członka Komisji Mieszkaniowej.

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
27/18/VIII 18.12.2018 nieruchomości położonej w rejonie ulicy
Działkowej w Puszczykowie.
wyrażenia zgody na sprzedaż części
28/18/VIII 18.12.2018 nieruchomości położonej w Puszczykowie w
rejonie ulicy Sowiej.
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
29/18/VIII 18.12.2018
Miasta Puszczykowa.
regulaminu dostarczania wody i
30/18/VIII 18.12.2018 odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Puszczykowa.
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
31/18/VIII 18.12.2018
dla członków ochotniczych straży pożarnych.
określenia wysokości, zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
32/18/VIII 18.12.2018 prowadzących żłobki na terenie Miasta
Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które
przyznawana jest dotacja.

Uwagi
Uchwała zrealizowana,
program obowiązuje
Uchwała zrealizowana,
program obowiązuje
Uchwała zrealizowana.
Zapisy uchwały
stosowane w realizacji
programu osłonowego
w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole
i w domu”.
Uchwała zrealizowana.
Zapisy uchwały
stosowane w realizacji
programu osłonowego
w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole
i w domu”.
Uchwała zrealizowana,
odwołano członka
Komisji Mieszkaniowej
- radną Agatę Wójcik
Uchwała zrealizowana,
powołano członka
Komisji Mieszkaniowej
- radną Marię
Michałowską
Uchwała zrealizowana
Uchwała w trakcie
realizacji
Skargę uznano za
bezzasadną
Uchwała zrealizowana,
regulamin został
przyjęty.
Uchwała zrealizowana
Uchwała realizowana
od stycznia 2019 r.
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Nr
uchwały

Data

W sprawie:

33/18/VIII 18.12.2018

34/18/VIII 18.12.2018
35/18/VIII 18.12.2018
36/18/VIII 18.12.2018

zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 20182023.
zmiany uchwały budżetowej Miasta
Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia
19 grudnia 2017 r.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028.
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na
rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia
2018 r.

Uwagi

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała w trakcie
realizacji
Uchwała w trakcie
realizacji
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