WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania

1. WPROWADZENIE
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania (WPF) został opracowany zgodnie
zapisami:
− ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
− rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. PROFIL MIASTA
Poznań połoŜony jest na międzynarodowym szlaku drogi handlowej środkowej
Europy: wschód – zachód, w połowie odległości pomiędzy Warszawą i Berlinem. Dostępność
komunikacyjną Miasta ułatwiają krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze, kolejowe
oraz autostrada A2 od Warszawy do granicy niemieckiej. Prowadzona w ostatnich latach
rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniczej, kolejowej i drogowej będzie mieć wpływ
na

jeszcze

lepsze

wykorzystanie

przez

Miasto

swojego

korzystnego

połoŜenia

geograficznego. Poznań jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych i biznesowych
kraju, a takŜe waŜnym ośrodkiem administracyjnym, akademickim, naukowym i kulturalnym.
Jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów Polski, o atrakcyjnym profilu ekonomicznym,
co odzwierciedla udział Poznania w Produkcie Narodowym Brutto, blisko 2-krotnie wyŜszy
niŜ średnia krajowa i średnia dla województwa wielkopolskiego oraz najniŜsza stopa
bezrobocia w Polsce (4,2%, w porównaniu do średniej dla kraju wynoszącej 13% oraz
średniej dla województwa wielkopolskiego wynoszącej 9,4%). Gospodarka Poznania jest
zróŜnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo, z dominacją sektora usług, który
tworzy 70% wartości dodanej brutto oraz jest miejscem pracy dla 75% pracujących w
Poznaniu.
W gospodarce dominują: handel, usługi finansowe, edukacja i rynek nieruchomości.
Miasto

jest

waŜnym

ośrodkiem

przemysłu

motoryzacyjnego,

spoŜywczego,

farmaceutycznego i chemicznego.
Wzrasta znaczenie Poznania jako ośrodka zewnętrznych usług biznesowych. W
mieście działa ponad 40 takich ośrodków, szczególnie w zakresie usług finansowoksięgowych i informatycznych. Dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości biurowych. W
ostatnich latach stale wzrasta w mieście liczba przedsiębiorstw (102,5 tysięcy na koniec
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2012 r.), a coraz więcej międzynarodowych korporacji postrzega Poznań jako bardzo
atrakcyjną

lokalizację.

Znaczący

udział

w

finansowaniu

poznańskich

inwestycji,

realizowanych zarówno przez inwestorów prywatnych, jak i publicznych, mają środki unijne.
Dzięki unijnej pomocy w mieście powstaje nowoczesna infrastruktura drogowa i techniczna,
nowe obiekty dydaktyczno-naukowe, obiekty ochrony zdrowia, kultury i turystyki. Przy
finansowaniu inwestycji Miasto Poznań korzysta takŜe z pomocy Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.
Miasto bardzo angaŜuje się we wspieranie wzrostu gospodarczego, nie tylko
przyciągając zagraniczne przedsiębiorstwa na swój obszar, ale takŜe wspierając powstawanie
nowych firm i rozwój istniejących przedsiębiorstw w ramach systemu aktywnego wspierania
przedsiębiorczości. Działania te wpływają korzystnie na lokalny rynek pracy. Jednym
z waŜniejszych kierunków wspierania dalszego rozwoju gospodarczego miasta jest program
wspierania

projektów

innowacyjnych,

w

tym

działalności

Poznańskiego

Parku

Technologiczno-Przemysłowego oraz współpraca z poznańskim środowiskiem naukowym
i akademickim.

Niezmiernie

istotnym

elementem

wspierającym

rozwój

sektorów

kreatywnych w Poznaniu są działania na rzecz rozwoju i promocji osiągnięć poznańskiego
designu.
Poznań stanowi silny ośrodek akademicki i naukowy, naleŜący do ścisłej czołówki w
kraju. W mieście działa 28 szkół wyŜszych, w tym 8 publicznych i 20 niepublicznych,
kształcących blisko 130 tys. studentów, z których ponad 70% pochodzi spoza Poznania. Tak
duŜa liczba ludzi młodych dynamizuje i wzbogaca wizerunek miasta. Miasto prowadzi wiele
działań mających na celu uatrakcyjnienie oferty skierowanej zarówno do studentów, jak i do
absolwentów i zachęcenie ich do związania swojej przyszłości z Poznaniem. Trendy
demograficzne powodują, Ŝe liczba studentów w kraju zmniejsza się, co juŜ teraz stanowi
duŜe wyzwanie takŜe dla poznańskich szkół wyŜszych. Mając na uwadze miastotwórczą rolę
środowiska naukowego i akademickiego, Miasto Poznań będzie kontynuować współpracę ze
szkołami wyŜszymi i wspierać ich działania przy podnoszeniu jakości i oferty kształcenia.
W Poznaniu mieszka 550 tys. osób. Liczba mieszkańców sukcesywnie zmniejsza się, co
potwierdza ujemne saldo migracji, spowodowane głównie rosnącym odpływem ludności,
którego nie zrównowaŜył dodatni przyrost naturalny. Większość osób migrujących
z Poznania, na nowe miejsce zamieszkania wybiera teren powiatu poznańskiego. Sprawia to,
Ŝe na jedną osobę dojeŜdŜającą do pracy z Poznania do innej miejscowości przypadają ponad
4 osoby powracające kaŜdego dnia z pracy w Poznaniu. Co więcej, osoby migrujące nadal
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korzystają z poznańskiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, sportowo-rekreacyjnej,
a takŜe handlowej, a takŜe infrastruktury, w szczególności komunikacyjnej. Ta sytuacja
powoduje wzrost kosztów funkcjonowania miasta przy ograniczonych moŜliwościach
wzrostu dochodów, m.in. z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Spadek
liczby ludności utrzymywać się będzie w latach następnych. W celu zmniejszenia skali tego
zjawiska, Miasto podejmuje liczne działania, między innymi poprzez inwestycje
w infrastrukturę

społeczną,

techniczną

oraz

aktywizację

terenów

pod

zabudowę

mieszkaniową i problemowych obszarów miasta. Miasto będzie takŜe coraz aktywniej
angaŜować się w programy prorodzinne, szczególnie skierowane do rodzin wielodzietnych
oraz rodzin z małymi dziećmi, korzystających z opieki Ŝłobkowej.
Procesy demograficzne powodują, Ŝe do szkół wszystkich szczebli uczęszcza coraz
mniej uczniów. W związku z tym podejmowane będą działania związane z racjonalizacją
sieci szkół i placówek oświatowych naleŜących do miasta oraz kosztów ich utrzymania.
Zasadniczym celem działań podejmowanych w tej dziedzinie jest dostosowanie oferty
kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez podniesienie jakości nauczania w szkolnictwie
zawodowym oraz stworzenie warunków do rozwoju dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Dla coraz liczniejszej grupy seniorów, których udział w populacji Miasta ogółem obecnie
wynosi ponad 11%, będą kontynuowane róŜnorodne formy aktywizacji i pomocy, które
zwiększą szanse na prowadzenie aktywnego, samodzielnego, niezaleŜnego i godnego Ŝycia.
Badania ogólnopolskie pokazują, Ŝe Poznań jest jednym z najlepszych w kraju miast
o wysokiej jakości Ŝycia. Mieszkańcy Poznania mają silne poczucie związku ze swoim
miastem i dobrze oceniają warunki i moŜliwości jakie stwarza miasto, szczególnie:
moŜliwość korzystania z oferty oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz moŜliwości
ustawicznego kształcenia się. Zwiększające się zainteresowanie aktywnością obywatelską
daje moŜliwość prowadzenia róŜnych aktywnych form dialogu społecznego, zarówno z
indywidualnymi mieszkańcami, w tym osobami młodymi, jak i ich przedstawicielami w
radach osiedli czy organizacjami pozarządowymi. Nadal będą kontynuowane pozytywnie
oceniane przez mieszkańców róŜne formy konsultacji społecznych na waŜne tematy
dotyczące społeczności lokalnych czy projekt budŜetu obywatelskiego.
Według ostatnich badań jakości Ŝycia w mieście, mieszkańcy oczekują poprawy
funkcjonowania słuŜby zdrowia, zapewnienia pomocy socjalnej ludziom ubogim, lepszych
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warunków komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Nadal będą kontynuowane działania w
tych obszarach, w zakresie zgodnym z kompetencjami miasta.
Mieszkańcy wysoko oceniają ofertę kulturalną oraz spędzania wolnego czasu.
Zadaniem Miasta będzie poszerzenie i uatrakcyjnienie istniejącej oferty. Celem zapewnienia
mieszkańcom najwyŜszego poziomu usług będzie kontynuowana ścisła współpraca między
instytucjami naleŜącymi do róŜnych struktur, nie tylko samorządowych.
Poznań to duŜy ośrodek ruchu turystycznego, szczególnie biznesowego. W mieście odbywa
się rocznie ponad 3 tys. konferencji i kongresów. W celu wzbogacenia oferty turystycznej
miasta o turystykę kulturową, bazującą na ponad tysiącletniej historii miasta, oraz turystykę
miejską rozwijane będą nowe i juŜ pozytywnie odbierane produkty turystyczne, szczególnie
związane z historią miasta.
Wykorzystując pozycję Poznania jako stolicy regionu w okresie najbliŜszych lat
największy nacisk zostanie połoŜony na zwiększanie spójności przestrzenno-funkcjonalnej
miasta Poznania z gminami aglomeracji poznańskiej, poprzez zacieśnianie współpracy w
ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań i związków międzygminnych w takich obszarach
jak: transport, ochrona środowiska, oświata i promocja. W ramach tych organizacji
prowadzonych jest coraz więcej wspólnych projektów i przedsięwzięć. W relacjach
ponadlokalnych wzrost międzynarodowego znaczenia Poznania w sieci miast europejskich
jest i będzie budowany m.in. przez współpracę i wymianę doświadczeń z innymi miastami,
szczególnie partnerskimi, oraz organizacjami międzynarodowymi skupiającymi miasta i
regiony, a takŜe realizację wspólnych międzynarodowych projektów. W 2016 r. Poznań
będzie jednym z centralnych miejsc uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski. TakŜe takie
wydarzenia budują wzrost międzynarodowego znaczenia i rozpoznawalności Marki Poznań.
Istotne znaczenie dla pozycji Poznania na mapie gospodarczej Polski i Europy będzie
miała zdolność miasta do generowania nadwyŜki operacyjnej budŜetu stanowiącej podstawę
jego rozwoju. Dzisiaj sytuacja finansowa miasta oceniana jest pozytywnie, o czym świadczy
ocena zdolności kredytowej nadana Poznaniowi przez renomowaną agencję ratingową Fitch
Ratings. Ocena A- z prognozą stabilną jest równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju i
jest najwyŜszą moŜliwą do uzyskania przez jednostką samorządową w Polsce. Stabilna
prognoza oceny wiarygodności kredytowej jest potwierdzeniem dobrej sytuacji finansowej
i gospodarczej miasta oraz trwałej perspektywy rozwoju Poznania, jednak przy zachowaniu
wywaŜonego programu oszczędnościowego i kontroli wzrostu wydatków.
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3. PROGRAM INWESTYCYJNY
NA LATA 2014-2018
3.1 Uwarunkowania programu inwestycyjnego
Projekt programu inwestycyjnego dla miasta Poznania na kolejne pięć lat tworzony
był przy załoŜeniu spełnienia zasad określonych w ustawie o finansach publicznych przy
równoczesnym

uwzględnieniu

sytuacji

gospodarczej

kraju

oraz

uwarunkowań

programowania perspektywy finansowej UE 2014-2020.
RYZYKA
Wśród zidentyfikowanych ryzyk mogących mieć wpływ na sytuację finansową Miasta
w latach 2014-2018, a tym samym na wielkość środków, które będą mogły być przeznaczone
na inwestycje naleŜy wymienić:
–

realność poziomu dochodów ze sprzedaŜy majątku Miasta oraz z prywatyzacji,

–

ewentualne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Miasta,

–

nieprzewidywalność

zdarzeń

w

trakcie

procesu

inwestycyjnego

wymuszająca

konieczność wprowadzania zmian do projektów,
–

nieprzewidywalność terminu wpływów środków z UE oraz potencjalne korekty zakresów
rzeczowych i harmonogramów finansowych projektów unijnych.

ZAŁOśENIA
Przy opracowywaniu projektu programu inwestycyjnego na lata 2014-2018, zostały
przyjęte następujące załoŜenia:
1. Maksymalizacja nadwyŜki operacyjnej, tak aby zapewnić spełnienie ustawowych norm
zadłuŜenia przy jednoczesnej maksymalizacji środków finansowych na inwestycje.
2. Zapewnienie moŜliwości kontynuacji zadań inwestycyjnych będących w trakcie
realizacji.
3. Maksymalizacja środków niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie unijne
w perspektywie programowania UE 2014-2020.
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4. Utrzymanie minimalnego niezbędnego poziomu środków na zadania inwestycyjne ciągłe
tzw. paczki z uwzględnieniem finansowania zadań w tych obszarach ze środków
przekazanych do dyspozycji samorządom pomocniczym.
5. Uwzględnienie w prognozie finansowej w 2014 r. przychodów z prywatyzacji MPGM i
MRS oraz z restrukturyzacji części autobusowej MPK i PKS w 2016 r., a takŜe
zaciągnięcia dodatkowego długu w roku 2015 i 2016..
6. Uwzględnienie w prognozie finansowej na lata 2014-2019 dochodów ze sprzedaŜy
majątku pozyskanego w wyniku przeniesienia ogródków działkowych w łącznej
wysokości 100,1 mln zł (w latach 2014-2018 jest to kwota 76,5 mln zł).
7. Realizacja zobowiązań z tytułu podjętych umów i porozumień (budowa dróg
dojazdowych do spalarni wynikająca z decyzji środowiskowej, przebudowa układu
komunikacyjnego ronda Rataje wynikająca z umowy z inwestorem Centrum Łacina,
przebudowa węzła komunikacyjnego Dębiec wynikająca z umowy podpisanej z PKP).
8. Uwzględnienie w programie inwestycyjnym przebudowy obiektów inŜynierskich
zagroŜonych ograniczonym czasem uŜytkowania spowodowanym dekapitalizacją i złym
stanem technicznym tych obiektów (obiekty inŜynierskie nad ul. Inflancką i ul.
Chartowo).
PORÓWNANIE PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2014-2018
Porównanie programów inwestycyjnych (obowiązującego oraz projektowanego)
w latach programowania 2014-2018 wskazuje na róŜnicę w wysokości 145,8 mln zł oraz
przesunięcia kwot pomiędzy latami, wydatkowanych i planowanych na poszczególne rodzaje
zadań. RóŜnica wynika z przesunięć pomiędzy rezerwą na przygotowanie, realizację
i trwałość projektów, w tym UE (-77,8 mln zł) a środkami na finansowanie pozostałych
przedsięwzięć kontynuowanych i nowych planowanych (+211,6 mln zł). Zwiększenie
środków na zadania kontynuowane i planowane wynika z konieczności uwzględnienia wśród
tych zadań przebudowy obiektów inŜynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo z uwagi na
ich bardzo zły stan techniczny.
RóŜnica pomiędzy środkami przeznaczonymi na wydatki majątkowe w WPF na lata
2013-2017 a planem WPF 2014-2018 w wysokości 145,8 mln zł zostanie sfinansowana m.in.
dodatkowym długiem planowanym do zaciągnięcia w latach 2015-2016 (59,6 mln zł) oraz
zwiększonymi przychodami ze sprzedaŜy w związku z przeniesieniem ogródków
działkowych w łącznej wysokości 76,5 mln zł w latach 2015-2018.
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RóŜnice pomiędzy programem inwestycyjnym projektowanym a obowiązującym
przedstawiono w tabeli poniŜej:
tys. zł
2013

Inwestycje
suma
Projekty
dofinansowane
z funduszy UE
(kontynuowane)
Pozostałe
przedsięwzięcia

Łączne
nakłady
w latach
2014-2018

2014

2015

2016

669,3

1.765,0
1.619,2

500,5
523,5

541,0
598,2

356,4
184,0

429,3

640,0
628,0

288,9
327,9

328,8
295,3

22,3
4,8

238,0

959,0
747,4

206,6
189,9

192,2
231,2

166,0

5,0

243,8

5,7

Rezerwa na
projekty UE
2,0

2017

2018

188,1
177,0

179,0
136,5

304,1
118,8

143,1
71,0

113,0
136,5

20,0

30,0

45,0

66,0

71,7

60,4

106,0

Pogrubioną czcionką zaznaczono dane z projektu programu inwestycyjnego WPF na lata 2014-2018. Kursywą
zaznaczono dane z obowiązującej WPF (w tym programu inwestycyjnego na lata 2013-2017), przyjętej przez
Radę Miasta Poznania uchwałą nr LVI/867/VI/2013 z 24 września 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Miasta Poznania

NaleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie z zasadą współzarządzania i współodpowiedzialności za
rozwój miasta Poznania, wskazaną w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 jako
jedną z dwu podstawowych stosowanych przy jej wdraŜaniu, w projekcie 2014 r.
kontynuowana jest formuła wzmocnienia udziału mieszkańców w działaniach samorządu
terytorialnego i współdecydowania o przydzielaniu środków na zadania inwestycyjne poprzez
samorządy pomocnicze, a takŜe budŜet obywatelski.
PROJEKT PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2014-2018
Projekt programu inwestycyjnego na lata 2014-2018 obejmuje następujące grupy
przedsięwzięć:
–

projekty dofinansowane z funduszy UE (w trakcie realizacji) – 640,0 mln zł,

–

zadania kontynuowane, zadania ciągłe tzw. „paczki” oraz nowe zadania – 885,8 mln zł,

–

zadania realizowane ze środków przeznaczonych dla samorządów pomocniczych – 11,15
mln zł w 2014 r., w pozostałych latach po 2,5 mln zł rocznie,

8

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania

–

zadania zlecone – 2 mln zł w 2014 r.,

–

zadania wybrane przez mieszkańców miasta Poznania w głosowaniu w ramach tzw.
budŜetu obywatelskiego – 10 mln zł rocznie,

–

rezerwę na przygotowanie i wkład własny do projektów o dofinansowanie, których
Miasto będzie się ubiegać w nowej perspektywie programowania UE w wysokości –
166,0 mln zł.
Dla efektywności wydatkowania miejskich środków budŜetowych niezwykle istotne

są załoŜenia nowej perspektywy programowania UE 2014-2020.
Rada Europejska podjęła juŜ kluczowe decyzje w sprawie budŜetu unijnego na lata
2014-2020. Z budŜetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro.
Podjęte zostały takŜe inne istotne decyzje dotyczące perspektywy 2014-2020: podatek VAT
w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym,
co oznacza utrzymanie moŜliwości jego refundacji, wysokość poziomu dofinansowania
unijnego ustalono na 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.
Według przyjętych załoŜeń projektu Umowy Partnerstwa, będącej najwaŜniejszym
dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli funduszy europejskich, w
najbliŜszych

latach

akcent

zostanie

połoŜony

na

przedsięwzięcia

zwiększające

konkurencyjność gospodarki, poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie
sprawności i efektywności państwa. Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 celów
tematycznych, określonych w unijnych rozporządzeniach. Narzędziami, które pozwolą
inwestować w te cele będą, podobnie jak obecnie, programy operacyjne. Nastąpi wzrost
poziomu decentralizacji - niemal 60% funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych
będzie regionalnie, a takŜe zwiększenie roli zwrotnych mechanizmów finansowych,
partnerstwa publiczno-prywatnego, regionalnych specjalizacji oraz polityki miejskiej. Nowe
instrumenty polityki spójności wprowadzone w pakiecie legislacyjnym na lata 2014-2020 to
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.
Wśród priorytetów inwestycyjnych perspektywy programowania UE na lata 20142020 naleŜy wymienić:
–

innowacje, badania naukowe i ich komercjalizację,

–

rozwój przedsiębiorczości,

–

kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe),

–

zieloną energię,

–

transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny),
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–

społeczeństwo

informacyjne

(szerokopasmowy

dostęp

do

Internetu,

e-usługi

administracji),
–

włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Premiowane więc będą projekty wspierające innowacyjność, wpływające na dynamikę
gospodarki, przynoszące realne korzyści ekonomiczne. Będą to przede wszystkim projekty
prorozwojowe i prowzrostowe, w tym między innymi łączące naukę z biznesem. Głównymi
odbiorcami unijnej pomocy pozostaną przedsiębiorcy i samorządy. Samorządy muszą
uwzględniać w swych planach efektywność ekonomiczną przedsięwzięć, ich wartość dodaną
dla gospodarki oraz trwałość.
W przyszłej perspektywie wzmocniony zostanie wymiar miejski polityki spójności.
Oznacza to m.in. kompleksowe wsparcie na rzecz rozwoju miast, odnowę obszarów
poprzemysłowych

i

innych

terenów

zdegradowanych,

wymagających

gruntownej

rewitalizacji. Projekty związane z rewitalizacją, otrzymają unijne fundusze z krajowego
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz programów regionalnych. W ramach
tych ostatnich, inwestycje zostaną dofinansowane zarówno ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza
łączenie działań typowo inwestycyjnych z miękkimi. Mają to być kompleksowe
przedsięwzięcia, które nie ograniczą się tylko do renowacji budynków, chodników czy ulic,
ale obejmą równieŜ wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, rozwijanie infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej oraz zapobieganie bezrobociu. Działania związane z rewitalizacją,
będą mogły być takŜe finansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
nowego instrumentu skierowanego do miast i otaczających je obszarów, mającego słuŜyć
wspieraniu rozwoju funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich oraz poprawie współpracy
wewnątrz obszarów oddziaływania tych miast. Zapowiedziane jest takŜe utworzenie
specjalnego instrumentu, którego celem będzie uchronienie centrów miast przed degradacją –
Narodowego Programu Rewitalizacji Miast ze środkami unijnymi w wysokości ok. 25 mld zł.
Z myślą o maksymalizacji poziomu pozyskania środków w ramach nowej
perspektywy finansowej UE Miasto Poznań przyjmuje następujące załoŜenia:
–

oczekiwany poziom dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 70%,

–

realizacja projektów w systemie zaliczkowym (tam gdzie okaŜe się to moŜliwe),

–

środki na inwestycje nieunijne na poziomie 100 mln zł rocznie w latach 2019-2022 –
reszta środków dostępnych na inwestycje ma być przeznaczona na wkład własny do
projektów UE.
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MontaŜ finansowy dla potencjalnych projektów unijnych w poszczególnych przedziałach
czasowych przedstawia się następująco:

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (mln zł) lata 2014-2018
Łączne
nakłady
2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

Rezerwa na wkład
własny

166,0

5,0

20,0

30,0

45,0

66,0

Dofinansowanie
zewnętrzne

387,4

11,7

46,7

70,0

105,0

154,0

Łączna wartość
projektów UE

553,4

16,7

66,7

100,0

150,0

220,0

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (mln zł) lata 2019-2022
Łączne
nakłady 20192022

2019

2020

2021

2022

Rezerwa na wkład
własny

221,1

28,8

24,3

56,1

111,9

Dofinansowanie
zewnętrzne

515,9

67,2

56,7

130,9

261,1

Łączna wartość
projektów UE

737,0

96,0

81,0

187,0

373,0

Wśród pakietu rozwaŜanych potencjalnych projektów, o których dofinansowanie
Miasto Poznań będzie się ubiegać w kolejnym okresie programowania unijnego 20142020/22, moŜna wymienić następujące priorytety:
A. Transport publiczny. Rozbudowa transportu zbiorowego – zintegrowane projekty
wielofunkcyjne:
1. Rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic (rozwaŜane warianty: komunikacja z
wykorzystaniem autobusu, trolejbusu lub tramwaju)Program „Centrum” (docelowo
obejmować będzie budowę torowiska tramwajowego w ciągu ulic: NiezłomnychRatajczaka (do pl. Cyryla Ratajskiego), przebudowę istniejącej infrastruktury torowosieciowej w ciągu ulic: 27 Grudnia, pl. Wolności, Św. Marcin (odc. most
Uniwersytecki-Piekary),

Gwarna,

wraz z infrastrukturą
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chodniki, drogi rowerowe, przystanki, infrastruktura podziemna itp.), z jednoczesną
rozbudową węzłów rozjazdowych: Królowej Jadwigi/ Wierzbięcice, "Okrąglak" i
Towarowa/ Św. Marcin oraz remont torowiska w ulicach: Towarowa, Matyi (odc.
Wierzbięcice-Przemysłowa), Fredry (odc. 27 Grudnia-Kościuszki) i MielŜyńskiego
3. Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje – Franowo (obejmuje
kompleksowe rozwiązania komunikacyjne dla obszaru południowo-wschodniego
Poznania z uwzględnieniem transportu zbiorowego tramwajowego i kolejowego, tras
rowerowych oraz parkingów P&R)
B. Układ drogowy
1. Przebudowa mostu Lecha i ul. Bałtyckiej
2. Budowa węzła Koszalińska wraz z połączeniem węzła z al. Solidarności
C. Rewitalizacja/Dziedzictwo kulturowe
1. Przebudowa płyty Starego Rynku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury
2. Stara Gazownia – Kombinat Kultury/Centrum Instytucji Kultury
D. Aktywny wypoczynek
1. Hala widowiskowo-sportowa (rozwaŜana lokalizacja: tereny rekreacyjno-sportowe w
Parku Kasprowicza)
2. Park rekreacyjno-sportowy Golęcin
Mając na uwadze wykorzystanie środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju
obszarów funkcjonalnych duŜych miast, które będą finansowane w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Miasto Poznań w ramach Stowarzyszenia Metropolia
Poznań

podjęło

współpracę

z

jednostkami

samorządu

terytorialnego,

członkami

Stowarzyszenia, w celu zidentyfikowania i wyboru projektów, które mogłyby być
finansowane w ramach ZIT. Konsensus uzyskała między innymi koncepcja integracji sytemu
transportu publicznego wokół transportu szynowego w obszarze funkcjonalnym Poznania, tj.
powiązanie funkcjonalne projektowanej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z miejską
komunikacją publiczną. Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na projekt pt. "Master Plan dla
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej". Zakres projektu wynika ze "Strategii Rozwoju
Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020". W partnerstwie samorządów uczestniczy
równieŜ Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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3.2. Kierunki działań inwestycyjnych
OŚWIATA
Trendy demograficzne wymuszają optymalizację bazy sieci placówek oświatowych w
Poznaniu i dostosowanie struktury placówek do przewidywanych zmian oraz zwiększenie
efektywności jakości zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Mimo trudnej
sytuacji budŜetowej nie wolno zapominać, Ŝe celem zasadniczym wszelkich działań
podejmowanych w dziedzinie oświaty jest stworzenie równych szans dla zapewnienia
rozwoju osobowego oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieŜy na
odpowiednio wysokim poziomie, kształtowanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego,
zdolnego do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.
Miasto Poznań przeznacza znaczące środki na modernizację placówek oświatowych,
budowę boisk oraz podwyŜszanie standardu wyposaŜenia w urządzenia pozwalające na
wykorzystania

nowych

technologii

infomatyczno-komunikacyjnych

w

procesie

dydaktycznym.
W latach 2014-2018 na realizację zadań inwestycyjnych w dziedzinie oświaty
zaplanowano łącznie 34,0 mln zł, tj. o 1,8 mln zł więcej niŜ wskazują zapisy z obowiązującej
WPF (w tym programu inwestycyjnego na lata 2013-2017), przyjętej przez Radę Miasta
Poznania uchwałą nr LVI/867/VI/2013 z 24 września 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Miasta Poznania.
W łącznej kwocie 34,0 mln zł mieszczą się środki na modernizacje i adaptacje
obiektów na nową siedzibę dla LO Nr VIII wraz z zagospodarowaniem terenu – 10 mln zł,
program termomodernizacji obiektów oświatowych (rezerwa celowa 12,75 mln zł), 1,8 mln zł
na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10, 1,2 mln zł na
modernizację placów gier i zabaw przy szkołach i przedszkolach, 3,5 mln zł na modernizacje
boisk sportowych przy wszystkich typach placówek oświatowych, 2,0 mln zł na modernizacje
obiektów szkolnych związane ze zmianami organizacyjnymi oraz 1 mln zł na rozbudowę
węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul.
Leśnowolskiej.
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KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY
Celem planowanych działań w dziedzinie kultury jest wykreowanie produktów
kulturalnych na wysokim, międzynarodowym poziomie, budowanie relacji partnerskich z
instytucjami kultury z zagranicy, stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju
kulturowego zarówno w wymiarze indywidualnym (pogłębianie toŜsamości lokalnej i
regionalnej), jak równieŜ w wymiarze lokalnym (otwarcie na przemiany kulturowe w
przestrzeni europejskiej).
W dziedzinie kultura i ochrona dóbr kultury w 2013 r. zostały zamknięte finansowo
3 projekty, na których realizację Miasto Poznań i instytucje kultury pozyskały
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budŜetu państwa. Są to następujące
projekty:
–

rozbudowa Biblioteki Raczyńskich,

–

przebudowa

i

renowacja

zabytkowego

obiektu

Muzeum

Literackiego

im.

H. Sienkiewicza,
–

przebudowa Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek”.
W 2014 r. finalizowane będą prace związane z wyposaŜeniem oraz uruchomieniem

ostatniego z duŜych projektów dofinansowanych z funduszy UE – Interaktywnego Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego „Bramy Poznania”, kolebki państwowości i chrześcijaństwa w
Polsce. Celem realizacji tego obiektu jest rewitalizacja najcenniejszego obszaru dziedzictwa
historycznego w Poznaniu – Ostrowa Tumskiego i Śródki, wzrost atrakcyjności turystycznej
oraz promowanie walorów turystycznych Poznania i Wielkopolski na forum krajowym
i międzynarodowym. Nakłady łączne na realizację projektu wynoszą 97 mln zł, z czego 50%
stanowi dofinansowanie UE.
W latach 2014-2015 kontynuowana będzie termomodernizacja budynku Muzeum
Archeologicznego (400 tys. zł). Wśród nowych zadań naleŜy wymienić modernizację systemu
ogrzewania budynków Teatru Polskiego (250 tys. zł) oraz nową widownię teatralną Sceny
DuŜej Teatru Polskiego (150 tys. zł).
Na zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym poprawę jakości przestrzeni
publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji, przeznaczone zostanie w pięciu
latach programu inwestycyjnego 3,5 mln zł.
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DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Wskaźnik motoryzacji w Poznaniu nadal wzrasta i w 2011 r. uzyskał poziom 528,8
samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. Jest to poziom przewyŜszający wartość
wskaźnika uzyskiwaną przez wiele krajów europejskich (np. Francja – 481, Niemcy – 517,
Szwajcaria – 521) i takŜe Polskę - 451. W wielu przypadkach przewyŜsza nawet wysokość
jaki wskaźnik ten uzyskuje w wielkich metropoliach europejskich (np. Berlin – 324, Frankfurt
– 447, Monachium – 457, Wiedeń – 394, ParyŜ – 417, Kopenhaga – 208, Zurich - 496).
Wskazuje on na znaczący problem komunikacyjny w mieście. Coraz bardziej dynamicznie
rozwija się przylegający do miasta obszar gmin powiatu poznańskiego, a nawet proces ten
swoim zasięgiem zaczyna obejmować drugi pierścień gmin, w odległości ponad 30 km od
granic Poznania. W związku z tym zasadnicze natęŜenie podróŜy w mieście dotyczy podróŜy
wewnątrz aglomeracyjnych i metropolitalnych (na jedną osobę dojeŜdŜającą do pracy
z Poznania do innej miejscowości przypadają ponad 4 osoby dojeŜdŜające kaŜdego dnia do/
z pracy w Poznaniu).
W świetle tego problemu głównym celem działań podejmowanych w zakresie
komunikacji i transportu jest osiągnięcie ZrównowaŜonego Systemu Transportowego
w mieście i aglomeracji poznańskiej, a przede wszystkim stworzenie warunków do
zwiększenia liczby podróŜy komunikacją zbiorową oraz systematyczny i efektywny rozwój
układu drogowego.
KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Łączne nakłady na zadania inwestycyjne z zakresu komunikacji zbiorowej w WPF na
lata 2014-2018 wynoszą 96,2 mln zł i dotyczą przede wszystkim następujących zadań:
przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera oraz przebudowa układu torowego
skrzyŜowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, a takŜe projektu
Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA).
Wśród działań zwiększających efektywność, dostępność i komfort podróŜowania
komunikacją publiczną wymienić naleŜy m.in.:
–

ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta – ograniczenie prędkości,
przebudowa skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną, zmiany pasów ruchu, przebudowa
infrastruktury przystankowej (w tym budowa przystanków wiedeńskich), wyznaczenie
kontrapasów dla ruchu rowerowego (strefa 30),

–

wyznaczanie buspasów i pasów autobusowo-tramwajowych,
15
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–

wprowadzanie śluz autobusowych na światłach, priorytet dla tramwajów na światłach,
poprawa informacji pasaŜerskiej i rozwój dystrybucji biletów - projekty System ITS
Poznań oraz PEKA,

–

dalsza integracja i współpraca z gminami ościennymi – tworzenie jednego systemu
transportowego i taryfowego, budowa duŜych parkingów Park&Ride na obrzeŜach miasta
przy pętlach tramwajowych i dworcach i węzłach komunikacji autobusowej,

–

integracja z komunikacją kolejową na terenie miasta i aglomeracji poznańskiej.

DROGI
Łączne nakłady na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w WPF na lata 20142018 wynoszą 799,3 mln zł.
Wśród zadań kontynuowanych w 2014 r. wymienić naleŜy przebudowę węzła
komunikacyjnego rondo Kaponiera. W ramach realizacji tego zadania w 2014 r. zakończony
zostanie etap I przebudowy ronda – prace wzdłuŜ ul. Roosevelta oraz zostanie zrealizowana
cześć północna Mostu Uniwersyteckiego.
Wśród zadań, które zostaną rozpoczęte w 2014 r. moŜna wymienić:
–

budowę węzła drogowego Dębiec (inwestycja realizowana wspólnie z PKP),

–

drogi dojazdowe do spalarni odpadów – od ul. Piaskowej w Koziegłowach do
ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej,

–

przebudowę obiektów inŜynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo w ciągu
ul. Krzywoustego (DK 11),

–

przebudowę ul. Św. Marcin w ramach Programu „Centrum”,

–

Strefę Płatnego Parkowania dla obszaru Wildy i Łazarza.

Na poziomie ubiegłorocznym – ok. 130,0 mln zł – zaplanowano środki w programie
inwestycyjnym w dziedzinie drogi na realizację zadań inwestycyjnych ciągłych, tzw.
„paczek”. Wśród tych zadań znajduje się m.in.:
–

realizacja Programu budowy ulic lokalnych i peryferyjnych – 20 mln zł (w 2014 r.
dokończona zostanie realizacja ulic śorskiej i Kotwiczej oraz rozpoczęta zostanie
realizacja ulic Staszowskiej i Klimontowskiej) ,

–

realizacja Programu budowy dróg rowerowych – 2,5 mln zł,

–

przebudowy ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym ochrona
akustyczna ulic – 39,0 mln zł (w ramach przebudowy ulic krajowych, wojewódzkich
i powiatowych

w 2014 r. dokończona zostanie realizacja ronda w ul. Bolesława
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Krzywoustego i Ługańskiej, rozpoczęta zostanie realizacja ul. Sypniewo, dodatkowo
planowana jest przebudowa al. Solidarności – w zaleŜności od alokacji środków w ramach
Narodowego programu przebudowych dróg lokalnych 2012-2015; w ramach przebudowy
utwardzonych ulic gminnych modernizacji poddana zostanie ul. Kowalewicka oraz
ul. Botaniczna – równieŜ pod warunkiem przyznania środków w ramach Narodowego
programu przebudowych dróg lokalnych 2012-2015),
–

modernizacje obiektów inŜynierskich – 15 mln zł (w 2014 r. planowana jest modernizacja
wiaduktu nad trasą PST w ul. Szymanowskiego),

–

nabycie gruntów objętych mpzp oraz wykupy gruntów – 30 mln zł,

–

budowa oświetlenia ulicznego – 1,0 mln zł,

–

rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych oraz przebudowa skrzyŜowań – 10 mln zł
(w 2014 r. planowana jest przebudowa skrzyŜowania ulic Solna i Niepodległości).

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA
Głównym celem przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w dziale Kultura
fizyczna i sport jest zwiększenie znaczenia Poznania jako rozpoznawalnego w Europie
ośrodka sportu, propagowanie wśród mieszkańców modelu aktywnego, zdrowego trybu Ŝycia.
Rok 2012 to był rok przełomowy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, rok
Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej EURO UEFA. Od 2013 r. znaczące nakłady przeznaczane
od kilku lat na dziedzinę kultura fizyczna, sport i turystyka ulegają zmniejszeniu. Nadal
wśród priorytetowych zadań inwestycyjnych w tej dziedzinie figuruje modernizacja Toru
Regatowego Malta z łączną kwotą w pięciu latach WPF 1,3 mln zł oraz wielobranŜowa
modernizacja HWS „Arena” – 1,0 mln zł.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
Działania podejmowane w działach ochrona zdrowia i pomoc społeczna mają na celu
zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednio
wysokim poziomie, warunków do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej oraz poczucia
bezpieczeństwa społecznego.
Na 2014 r. planowana jest realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem
właściwej infrastruktury technicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Strusia
przy ul. Szwajcarskiej ZOZ Poznań-Nowe Miasto – 1,35 mln zł oraz zakupy inwestycyjne
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sprzętu medycznego dla tego szpitala – 1,0 mln zł, rozbudowa systemu informatycznego oraz
wdroŜenie e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim im. Fr. Raszei ZOZ Poznań-JeŜyce – 0,3
mln zł i zakupy inwestycyjne dla tego szpitala – 158 tys. zł. Planowane są równieŜ środki na
modernizację budynku POSUM – 1,0 mln zł oraz informatyzację ośrodka – 120 tys. zł,
dostosowanie budynku DPS przy ul. Bukowskiej do standardów bezpieczeństwa przeciw
poŜarowego – 250 tys. zł, a takŜe modernizacje w budynku Poznańskiego Centrum
Świadczeń – 485 tys. zł.
Łącznie na zadania inwestycyjne w dziedzinie polityka społeczna i zdrowotna w latach 20142018 przeznaczone zostanie 5,3 mln zł.
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ
na jakość Ŝycia w mieście. Zaplanowane działania zmierzają do zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności
działań związanych ze zjawiskami przestępczości i innych zagroŜeń.
Wśród najwaŜniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w tej dziedzinie wymienić
naleŜy rozbudowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania – 3,6 mln zł (łącznie w latach
2014-2018), dofinansowanie zakupów Policji Państwowej oraz StraŜy PoŜarnej – 3,0 mln zł
(łącznie w latach 2014-2018) oraz zakupy samochodów dla StraŜy Miejskiej MP – 0,55 mln
zł (łącznie w latach 2014-2018).
INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
MIASTA
Projekty realizowane w dziale informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju
gospodarczego miasta przyczynią się do wykorzystania rozwiązań informatycznotelekomunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności zarządzania miastem, podniesienia
zakresu i jakości świadczonych usług, kreowania warunków sprzyjających budowie
społeczeństwa informacyjnego oraz przygotowania zasobów ludzkich dla gospodarki opartej
na wiedzy i nowych usługach.Do najwaŜniejszych projektów, które zostały uwzględnione w
projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaliczyć naleŜy System ITS Poznań (łączne
nakłady na projekt w latach 2014-2018 wynoszą 63,9 mln zł (część drogowa), z tego 58,1 mln
zł dofinansowuje UE).
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Zakłada się, Ŝe System ITS przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Poznania i tym
samym aglomeracji poznańskiej jako potencjalnego miejsca dla realizacji nowych inwestycji
poprzez

wprowadzenie

nowoczesnych

rozwiązań

informatyczno-komunikacyjnych

w usługach miejskich. W ramach projektu przewiduje się:
–

przeprowadzenie

sieci

teleinformatycznej,

która

umoŜliwiałaby

przekazywanie

wszystkich niezbędnych danych (obrazy z kamer, informacje z czujników ruchu,
lokalizacja środków transportu publicznego, itd.) do Centrum Sterowania Ruchem
i centrum Nadzoru Ruchu MPK,
–

zaprojektowanie i wdroŜenie otwartej platformy informatycznej integrującej wszystkie
moduły systemu ITS i udostępniającej wszelkie dane za pomocą rodziny otwartych
protokołów komunikacyjnych,

–

opracowanie i wdroŜenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej, umoŜliwiającego
krótkookresową prognozę stanów ruchu w sieci komunikacyjnej miasta. Dzięki temu
stanie się moŜliwe inteligentne zarządzanie ruchem miejskim,

–

realizacja systemu tablic (równieŜ mobilnych) i znaków zmiennej treści informujących
kierujących pojazdami o róŜnych zdarzeniach, np. zagroŜeniach lub zaleconych
objazdach,

–

instalacja systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów,

–

udostępnienie wszystkich publicznych i przydatnych informacji o stanie komunikacji
w mieście poprzez Internet,

–

wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie
parkingami oraz strefą ograniczonego postoju,

–

zaimplementowanie zadań związanych z zarządzaniem pojazdami uprzywilejowanymi,

–

realizacja podsystemów bezpieczeństwa opartych o wideodetekcję,

–

zakup komputerów pokładowych oraz niezbędnych urządzeń peryferyjnych dla systemu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Cele działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej jest
ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami, a w efekcie
zapewnienie realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju. Zgodnie z tą zasadą wartości
ekologiczne i społeczne w Unii Europejskiej stawiane są na równi z wartościami
ekonomicznymi.
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Planowane działania w tej dziedzinie wpisują się w priorytety unijne w zakresie
ochrony środowiska i są zgodne z dyrektywami unijnymi i przepisami polskimi,
w szczególności dotyczącymi gospodarki odpadami. Realizacja przedsięwzięć w ramach
ZrównowaŜonego Systemu Gospodarki Odpadami pozwoli na zwiększenie odzysku
surowców i ponowne ich wykorzystanie, odzysk energii elektrycznej i cieplnej, minimalizację
ilości odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku, zwiększenie ilości
zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w masie odpadów
komunalnych,

oraz

zwiększenie

świadomości

ekologicznej

mieszkańców

Poznania

i aglomeracji poznańskiej. W latach 2014-2018 na realizację tego projektu z budŜetu miasta
przeznaczone zostaną środki w łącznej wysokości 363,9 mln zł wraz z dofinansowaniem
z Funduszu Spójności w wysokości 352,0 mln zł.
Do projektów infrastrukturalnych planowanych i realizowanych w latach 2014-2018
naleŜą ponadto:
-

budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi – 31,0 mln zł,

-

budowa kolektora deszczowego Łacina etap II – 19,0 mln zł,

-

budowa kanalizacji deszczowej dla os. Szczepankowo-Spławie (dokończenie etapu
I i realizacja etapu II) – 8,8 mln zł,

-

budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową
dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki – 12,0 mln zł,

-

budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla
os. Kiekrz – 0,7 mln zł,

-

Ciek Górczynka – 7,3 mln zł.

MIESZKALNICTWO
Celem działań podejmowanych w tej dziedzinie jest zatrzymanie niekorzystnego
trendu odpływu mieszkańców miasta do gmin ościennych, wyeksponowanie zalet
wynikających z zamieszkania w mieście, ukształtowanie przekonania, Ŝe Poznań jest miastem
wygodnym i przyjaznym do zamieszkania, tworzącym sprzyjające warunki przestrzenne
i techniczne do realizacji potrzeb mieszkaniowych róŜnych grup społecznych.
Poprawa warunków mieszkaniowych w Poznaniu dokonywać się będzie między
innymi poprzez rozwój inwestycji mieszkaniowych z wykorzystaniem modelu partnerstwa
publiczno-prywatnego,

rozwój

budownictwa

komunalnego,

zwiększenie

dostępności

mieszkań, aktywizację właścicieli kamienic do podejmowania prac renowacyjnych,
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uzupełnianie funkcji mieszkalnych przez inwestycje towarzyszące. W roku 2013 Zarząd
Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych został przekształcony w spółkę. Przekształcenie
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w spółkę prawa handlowego oznacza
moŜliwość wprowadzenia nowych mechanizmów finansowania budownictwa komunalnego
w

Poznaniu. Dzięki funkcjonowaniu w nowej formule prawnej, moŜliwe będzie

wybudowanie w najbliŜszych latach nawet tysiąca nowych mieszkań komunalnych.
Wykorzystując zdolności finansowe spółki, lepsze będzie takŜe gospodarowanie istniejącym
juŜ mieszkaniowym zasobem komunalnym.

4. PROJEKT WPF A OBOWIĄZUJACA WPF
W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment
złoŜenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr LVI/867/VI/2013 z 24 września
2013 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń
i gwarancji.
Główne zmiany polegają na:
1. Uaktualnieniu planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

2. Przesunięciu terminu realizacji lub płatności, w tym m.in. z roku 2013 na 2014
w zakresie takich zadań jak:
− POMOC - AKTYWIZACJA – WSPARCIE,
− Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki
państwowości i chrześcijaństwa w Polsce,
− Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ
Poznań - ul. Szwajcarska 3

3. Rezygnacji z realizacji w okresie 2014-2018 niektórych przedsięwzięć, np.:
- Zintegrowany system zarządzania oświatą.

4. Rezygnacji z wyszczególnienia w okresie 2014- 2018 niektórych przedsięwzięć, np:
− Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli
hydrotechnicznych,
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− Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną
infrastrukturą dla "Centrum Łacina",
− Program e-miasto.
5. Wprowadzeniu do prognozy nowych przedsięwzięć wieloletnich, np.:
− PilotaŜ - Model Lokalnej Współpracy - zostanie wprowadzone korektą WPF w
grudniu 2013 r.
− Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy – pilotaŜ- zostanie wprowadzone korektą WPF w grudniu 2013 r.
− KARnet15+ - model współpracy trójsektorowej,
− Dopłata do kapitału PTBS na realizację inwestycji "Mieszkanie dla Absolwenta",
− Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie
i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (w 2013 r.
o charakterze majątkowym oraz dodano zadanie Przeniesienie części Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. Onufrego Kopczyńskiego cz. II),
− WdroŜenie usług

publicznych

oraz

budowa,

integracja

i

harmonizacja

geodezyjnych i kartograficznych baz danych miasta Poznania,
− Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków,
− Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego
dla os. Kiekrz,
− Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki,
− Ciek Górczynka,
− Hala Widowiskowo - Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna,
− Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych
(realizacja mpzp),
− Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach MPR,
− Program Centrum, etap I przebudowa ul. Św. Marcin,
− System gospodarowania nieruchomościami.
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6. Zamianie nazwy niektórych zadań np.:
− Obsługa postępowań sądowych (z: Reprezentowanie Gminy Miasta Poznania
w postępowaniach sądowych w sprawie roszczeń z art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym),
− Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym
ochrona akustyczna ulic)(z: Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich
i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic).
− Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (z: Program e-miasto).
7. Wcześniejsze zakończenie realizacji przedsięwzięcia:
− Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski.

8. Zmianie wartości łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz okresów
realizacji niektórych przedsięwzięć.
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