
Propozycja projektu zadania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Tytuł projektu:1.
"Nowa Rusałka"
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:2.
Ośrodek Wypoczynkowy Rusałka nad Jeziorem Rusałka w Poznaniu
Opis projektu:3.
Główne założenia: Projekt zakłada przywrócenie funkcji rekreacyjno-sportowej dla terenów wokół
ośrodka wypoczynkowego Rusałka poprzez rewitalizację bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. W wyniku realizacji projektu, zostanie zapewniony dostęp do atrakcyjnej i
bezpiecznej przestrzeni, umożliwiającej spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny, w
szczególności dla rodzin z dziećmi, seniorów, młodzieży, osób niepełnosprawnych. Dobór rodzajów
infrastruktury uwzgledniający preferencje różnych grup wiekowych, stworzy możliwość
międzypokoleniowej integracji społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura i tym samy wzrost
atrakcyjności miejsca stworzy bazę do organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.
Zrewitalizowana enklawa zieleni przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zapewniając
im miejsce do spędzania wolnego czasu. Rewitalizacja miejsca zapobiegnie postępującej degradacji i
dewastacji przestrzeni publicznej. Planowane działania: stworzenie na terenie ośrodka bezpłatnej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Uzasadnienie:4.
Cel: zapewnienie całorocznego dostępu mieszkańcom Poznania do nowoczesnego i atrakcyjnego
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Rusałką. Problemem jest brak infrastruktury rekreacyjnej
oraz wysoki stopień zniszczenia obecnej, uniemożliwiające korzystanie z naturalnych uroków terenu
w sposób aktywny i bezpieczny. Rozwiązanie: zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu
poprzez inwestycję w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną przez: utwardzenie ścieżek, budowę
ziemnego toru rowerowego, remont i budowę nowych boisk do siatkówki plażowej, budowę pola do
gry w boccię, siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę placu zabaw o elementy dla dzieci starszych.
Projekt stworzy możliwość mieszkańcom, aktywnego korzystania z naturalnych walorów obszaru
wokół jeziora Rusałka; umożliwi międzypokoleniową integracją społeczności poprzez zapewnienie
infrastruktury dedykowanej różnym grupom wiekowym; zwiększy atrakcyjność obszaru również poza
sezonem letnim, zapewniając infrastrukturę do aktywnego wypoczynku w porze jesienno-zimowej;
zwiększy dostępność i atrakcyjność terenu dla osób niepełnosprawnych; stworzy bazę
infrastrukturalną do organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym. Projekt jest zgodny z
Mapą Potrzeb Lokalnych (pkt.7 Zagospodarowanie Rusałki i terenu wokół), wpisuje się w Strategię
Rozwoju Miasta w zakresie wyzwań strategicznych tj. poprawa atrakcyjności turystycznej miasta, cel
pośredni 8.2.3.
Beneficjenci:5.
Odbiorcami będą następujące grupy społeczne: 1.Rodziny z dziećmi-inwestycja w plac zabaw.
2.Młodzież-inwestycja w ziemny tor rowerowy. 3.Osoby spędzające aktywnie czas wolny bez względu
na przynależność do grup społecznych-inwestycja w boiska. 4.Seniorzy-siłownia zewnętrzna. 5.Pole
do gry w boccię. Skierowane do osób z niepełnosprawnością jako dyscyplina paraolimpijska ale
również pełnosprawnych. Pole do gry w boccię może być wykorzystywane do gry w bule lub do gry
integracyjnej. 6.Rowerzyści-stacje do naprawy rowerów. 5.Dla wszystkich grup odbiorców-
utwardzenie ścieżek.
Szacunkowe koszty projektu:6.
ziemny tor rowerowy - 90.000,00 zł siłownia zewnętrzna - 95.000,00 zł remont istniejących i

Propozycja projektu zadania



wykonanie nowego boiska do siatkówki plażowej / innych sportów (np. badminton) - 50.000,00 zł
budowa pola do gry boccia - 50.000,00 zł rozbudowa placu zabaw (elementy dla dzieci starszych) -
170.000,00 zł wykonanie utwardzenia ścieżek - 135.000,00 zł 4 stacje naprawy rowerów IBOMBO
20.000,00 zł
Podsumowanie kosztów projektu:7.
610.000,00 zł

Telefon: 501670182

Autor propozycji projektu zadania

Treść rekomendacji:  Rada Osiedla Sołacz Uchwała Nr XLIV/86/VI/2014 rekomenduje zadanie.

Data i czas wysłania:  2014-07-10 12:47:13

Rekomendacja Rady Osiedla

Rekomendacja Wydziału / Miejskiej Jednostki Organizacyjnej - Poznańskie Ośrodki Sportu i
Rekreacji

Oceniający (Wydział/Biuro/Jednostka):  POSiR

Ostateczny koszt projektu:  610 000,00

Czy istnieje możliwość realizacji?:  Tak

Uzasadnienie decyzji?:  Obiekt we władaniu POSiR-U, zgodne z założeniami co do przeznaczenia terenu

Czy projekt jest zgodny z kompetencjami gminy?:  Tak

Czy miejsce, na którym miałby być zrealizowany projekt znajduje się na działce miejskiej?:  Tak

Czy projekt będzie rodził koszty w kolejnych latach?:  Tak

Szacunek kosztów na kolejne lata:

Czy projekt jest zgodny ze strategią miasta?:  Tak

Czy projekt jest zgodny z mapą priorytetów lokalnych?:  Tak

Czy rekomendujemy projekt do realizacji?:  Tak

Uzasadnienie decyzji:

Skład zespołu:  Andrzej Kras, Alina Woltyńska, Iwona Olszewska , Roland Szafrański

Data i czas wysłania:  2014-08-29 14:25:01



Treść rekomendacji:

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-09 09:32:26

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Piotr Husejko

Treść rekomendacji:

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-09 20:24:10

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Ewa Gałka

Treść rekomendacji:  Projekt wart poparcia. Rusałka, ulokowana w Północno - Zachodnim klinie zieleni
Poznania, znajduje się najbliżej centrum miasta i przez to jest najszybciej dostępna. Wieloletnie
zaniedbania oraz brak niezbędnych inwestycji wymagają nadrobienia. Otoczenie jeziora umożliwia
różnorakie formy wypoczynku, a projekt "Nowa Rusałka" jest nastawiony na wykorzystanie tego
potencjału.

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-10 23:07:21

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Krzysztof Grzybowski

Treść rekomendacji:

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-10 23:49:17

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Wojciech Wośkowiak

Treść rekomendacji:

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-11 10:06:44

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Anna Kuca-Szpytko

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Bogdan Frąckowiak



Treść rekomendacji:

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-11 11:31:20

Treść rekomendacji:

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-11 14:21:12

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Joanna Frankiewicz

Treść rekomendacji:  Rekomendacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej.

Rekomenduję propozycję projektu:  Tak

Data i czas wysłania:  2014-09-12 08:43:07

Rekomendacja Zespołu Opiniującego - Paweł Ćwiąkało


