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RADA MIASTA INWESTYCJE

Sesje
Sesja 11.04.2007 r.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulic Niwka Stara i Jaskółcza. Rada zde-
cydowała, że w związku ze zgłoszonymi protestami 
mieszkańców, odstąpić należy od sporządzania planu 
dla obszaru Niwka – część 2. Rada wyraziła również 
zgodę na udzielenie bonifikat przy przekształcaniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
kolejnych działek, w przypadku których użytkownicy 
zgłosili chęć wykupu. Inną ważną decyzją było prze-
kazanie środków związanych z uczestnictwem miasta 
w powiatowym programie usuwania i unieszkodliwia-
nia wyrobów zawierających azbest. W związku z no-
welizacją ustawy lustracyjnej, radni podjęli uchwałę 
w sprawie poinformowania skarbnika miasta o ko-
nieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Młodzieżowa Rada Miasta Puszczy-
kowa uznana za najbardziej aktywną 
z młodzieżowych rad, która podczas 
pierwszej kadencji nie tylko się konsty-
tuowała, ale aktywnie działała na rzecz 
podniesienia poziomu partycypacji 
młodych ludzi w życiu miasta, zosta-
ła poproszona o pomoc w tworzeniu 

młodzieżowej rady w gminie Czerwonak. Przewodni-
cząca  Marta Balcerek  służyć będzie pomocą w opra-
cowywaniu statutu, wyznaczaniu zadań, kompetencji  
i struktur wewnętrznych nowopowstającej młodzieżo-
wej rady. Jest to niewątpliwie powód do dumy dla mło-
dych radnych, ponieważ spośród kilkunastu gmin w po-
wiecie poznańskim wybrano właśnie młodzieżową radę 
z Puszczykowa. 

Młodzi Radni swoją pracę w marcu rozpoczęli od se-
sji, która odbyła się 6.03. Kontynuując podjęte uchwały 
obradowali także 22.marca w Urzędzie Miasta. Podczas 
sesji wysunięto postulat powołania reprezentanta mło-
dzieżowej rady, który będzie odpowiedzialny za kontakt 
z mediami. Do jego zadań będzie należeć: dbanie o pro-
mocje MRM w Puszczykowie, umieszczanie informacji 
dla mieszkańców o terminie sesji, kontakt  i współpraca 

Młodzieżowa Rada Miasta inicjuje

Sesja nadzwyczajna 14.04
Przedmiotem sesji nadzwyczajnej było podjęcie 

uchwał koniecznych do złożenia wniosku o dofinanso-
wanie projektu w ramach Mechanizmów Finansowych 
(więcej o projekcie w innym artykule niniejszego nume-
ru). Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy 
dla terenu budującego się rynku, nadając mu oficjalna 
nazwę Rynek. Po apelu w Echu Puszczykowa, wpłynę-
ło kilka propozycji, m.in.: ul.Franciszka Haidelmana, 
ul. Ks. Kazimierza Pielatowskiego, ul. Wschodnia, Plac 
Zgody, Plac Tolerancji. Po uzyskaniu informacji dotyczą-
cych usytuowania geodezyjnego działek, członkowie 
rady doszli do wniosku, że zamiast nazw trzech ulic dla 
każdej z pierzei rynku, prościej, również z powodów 
administracyjnych, będzie nadanie jednej nazwy dla 
wszystkich nowych posesji, które tam powstają. Uza-
sadnieniem podjętej decyzji jest fakt, że nazwa Rynek 
funkcjonuje już w świadomości mieszkańców i oddaje 
charakter tego miejsca.

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
Puszczykowa. 

Jednym z priorytetowych działań MRMP jest inicjowa-
nie szkoleń, w których będą mogli wziąć udział członko-
wie organizacji pozarządowych z Puszczykowa. Istnieje 
duża potrzeba kształcenia w zakresie pisania projektów 
o dofinansowania z funduszy unijnych. Dlatego jako or-
gan lokalny chcemy ją zrealizować. Szkolenia odbyły się 
12-13 kwietnia b.r., następne będą 15-16 maja b.r. Pro-
gram zajęć zostanie ogłoszony w następnym wydaniu 
Echo Puszczykowa. 

Inicjatywa zorganizowania I Forum Młodzieżowych 
Rad Powiatu Poznańskiego została przegłosowana. 
Młodzi Radni zadecydowali, iż fundusze przeznaczone 
w budżecie MRMP na forum, zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach pod-
stawowych w roku szkolnym 2007/2008 oraz na wy-
cieczkę do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w kwietniu.  
Przyznane fundusze z Urzędu Miasta chcielibyśmy rów-
nież przeznaczyć na występ, jako głównej gwiazdy Dni 
Puszczykowa, zespołu rockowego „ Farben lehre” . ,

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 
Marta Balcerek

Absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2006
Na 25.04. zaplanowano kolejną sesję, której głównym punktem jest rozpatrzenie wniosku o udzielenie 

absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu w roku 2006. Relacja z obrad zostanie zamieszczona w ko-
lejnym numerze Echa Puszczykowa.  (o.-md)


