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Na co wydajemy najwięcej?
1. Transport – inwestycje związane z budową dróg, bieżące utrzymanie ulic, do-

finansowanie publicznego transportu. To zagadnienia priorytetowe dla miesz-
kańców, stąd tak duży udział tej grupy w tegorocznym budżecie. Największą 
inwestycją drogową będzie modernizacja ulicy Poznańskiej, na którą przezna-
czono w budżecie prawie 5 mln złotych. Jest to kwota wyższa niż początkowo 
zakładano, co wiąże się ze wzrostem cen na rynku budowlanym oraz rozsze-
rzeniem przedsięwzięcia o elementy infrastruktury okołodrogowej.

2. Oświata i wychowanie – utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów sta-
nowi ponad 20% budżetu Miasta. Wydatki te znacznie przekraczają wpływy 
osiągane z subwencji oświatowej, która w tym roku pokryje ona zaledwie 
47% wydatków Miasta na oświatę. Celem działań samorządu jest poprawie-
nie jakości świadczonych usług edukacyjnych. W związku z tym zaplanowano 
dwa przedsięwzięcia – termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 
(724 500 zł) oraz tynkowanie Szkoły Podstawowej nr 1 (126 000 zł). Równie 
ważnym elementem polityki oświatowej będzie w tym roku szczegółowa ana-
liza kosztów funkcjonowania poszczególnych placówek i ich racjonalizacja. 
Mieszkańcy muszą być przekonani, że pieniądze publiczne przeznaczane na 
szkolnictwo są efektywnie wykorzystywane.

3. Gospodarka mieszkaniowa – dotyczy zagadnień związanych z gospodarką 
gruntami i nieruchomościami. W tym zakresie zabezpieczono kwotę na wy-
płatę odszkodowań związanych z zajęciem gruntów pod drogi, przeznaczono 
środki na wykup działki przy ul. Niwka Stara oraz zarezerwowano 1 mln zł na 
wykup terenu tzw. „Zakola Warty”. Na podstawie analizy stanu technicznego 
budynków komunalnych opracowano plan niezbędnych remontów, których 
łączny koszt w 2007 roku wyniesie prawie 400 tys. zł.

4. Administracja publiczna – utrzymanie Rady Miasta i funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego. Uprzedzając pytania mieszkańców informujemy, że w sumie rocz-
ne wynagrodzenia urzędników wyniosą nieco ponad 1, 5 mln zł. W tym dziale 
zwiększono znacząco kwotę na działania promocyjne, która w poprzednim 
projekcie była symboliczna. Przy szacowaniu kosztów utrzymania urzędu 
przeanalizowano możliwości ograniczenia niektórych wydatków związanych 
z bieżącą działalnością, takich jak opłaty za telefony, materiały biurowe itp.
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Transport i Łączność PLN

Budowa ul. Krzywej 424 000 

Budowa ul. Rządowej 350 000

Budowa ul. Gwarnej 350 000

Budowa ul. Wspólnej 600 000

Budowa ul. Ogrodowej 250 000

Budowa ul. Libelta 267 000

Budowa ul. Wawrzyniaka 643 000

Budowa ul. Powstańców 33 000

Budowa ul. Niwka Stara 240 000

Budowa ul. Łukaszewicza 20 000

Budowa ul. Nowej 100 000

Kanalizacja ul. Mazurska 220 000

Budowa ul. Dąbrowskiego 180 000

Wyrównywanie ulic tłuczniem 800 000

Sygnalizacja świetlna
na ul. Libelta

40 000

Dokumentacja
na drogi i chodniki

200 000

Dokumentacja
na oświetlenie

50 000

Modernizacja ul. Poznańskiej 4 959 351

Wiaty przystankowe – zakup 40 000

Gospodarka mieszkaniowa PLN

Inwestycje
w domach komunalnych

40 000

Zakupy gruntów 1 155 000

Administracja publiczna PLN

Inwestycje w Urzędzie M. 23 000

Oświata i wychowanie PLN

Tynkowanie
Szkoły Podstawowej nr 1

126 000

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

PLN

Wodociągi 20 000

Kanalizacja 80 000

Dokumentacja
oświetlenia dróg

100 000

Przełożenie okablowania na 
ul. Poznańskiej

430 000

Kultura fizyczna i sport PLN

Dokumentacje na boiska
sportowe oraz prace
projektowe hali sportowej

100 000

Realizacja placów zabaw 10 000

W innych działach zwra-
cają uwagę wydatki na przygoto-
wanie dokumentacji oświetlenia 
ulic oraz okablowanie ul. Poznań-
skiej (530 000 zł) – działania te 
są konieczne dla kontynuowania 
rozbudowy i modernizacji oświet-
lenia ulicznego w Puszczykowie.

Kolejną dużą zmianą w po-
równaniu do poprzednich budże-
tów miasta jest przeznaczenie 
większych środków na promocję 
turystyki oraz upowszechnianie 
kultury w mieście. Opracowano 
kilka nowych projektów w tych 
obszarach, w realizacji których 
Puszczykowo występować będzie 
także z innymi gminami Mikro-
regionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Główną ideą po-
dejmowanych działań jest inte-
gracja kulturalna mieszkańców 
i wykorzystanie istniejącego lo-
kalnego potencjału dla uatrak-
cyjnienia życia w Puszczykowie. 
Władze miasta są również świa-
dome jak ważną sferą życia spo-
łecznego jest sport i rekreacja. 
W budżecie przeznaczono środ-
ki na opracowanie dokumentacji 
technicznej hali sportowej oraz 
terenów sportowo-rekreacyjnych, 
będących przedmiotem wniosku 
o dofinansowanie ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego i Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (EOG).

Deficyt budżetu
Nadwyżka wydatków i rozcho-

dów nad dochodami i przychoda-
mi budżetu w kwocie 2.600.000 zł 
zostanie pokryta z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek krajowych. 
W stosunku do projektu budże-
tu przedstawionego w listopa-
dzie ubiegłego roku oznacza to 
zmniejszenie deficytu o połowę 
(z 5.300.000 zł).   (o.-md)

Wydatki inwestycyjne
– najważniejsze dla kształtowania roz-
woju miasta.


