SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA „ULEPSZ POZNAŃ” ZA ROK 2013
1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie „Ulepsz Poznań”
siedziba: Poznań
adres: ul. Kosińskiego 16/6, 61-519 Poznań
e-mail: ulepszpoznan@gmail.com
data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 13 maja 2013 r.
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000462060
nr REGON: 302438257
Skład Zarządu Stowarzyszenia „Ulepsz Poznań”
Prezes: Paweł Głogowski, zam. w Poznaniu
Wiceprezes: Agata Tryksza, zam. w Poznaniu
Zgodnie z § 5 statutu celem Stowarzyszenie jest wspieranie zrównoważonego rozwoju Poznania
i województwa wielkopolskiego, prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia ich
mieszkańców, w szczególności polegającego na podejmowaniu działań zmierzających do:
1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie
społeczności wokół istotnych dla niej spraw;
2) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
3) propagowania postaw pro społecznych mających na celu poprawę jakości życia;
4) usprawniania komunikacji;
5) upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu;
6) upowszechniania kultury i sztuki;
7) ochrony dóbr kultury i tradycji;
8) propagowania krajoznawstwa;
9) organizowania wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także osób starszych;
10) rozpowszechniania postaw ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
11) działań wspomagających rozwój demokracji i tolerancji,
12) niwelowania barier architektonicznych,
13) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
14) opracowania i wdrożenia strategii rozwoju miasta,
15) działań na rzecz transparentności w polityce lokalnej, kampanii informacyjnych o prawach
wyborczych,
16) organizacji wolontariatu.
2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej:
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Zgodnie z § 5 statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z radnymi, władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami,
które mogą mieć wpływ na poprawę funkcjonowania miasta i jego społeczności;
2) wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w
sprawach określonych w § 5 punkcie 1;
3) animowanie i wspieranie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc
sąsiedzką, działania zmierzające do budowy koalicji Organizacji Pozarządowych pracujących na
rzecz miasta Poznania,
4) organizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
5) organizację szeroko pojętych akcji społecznych kształtujących świadomość ekologiczną,
6) produkcję filmów, spektakli teatralnych, koncertów,
7) tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych promujących cele Stowarzyszenia,
8) współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z miasta Poznania, mieszkańcami
miasta i sąsiednich gmin oraz organami administracji;
9) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami mieszkańców w Polsce i za
granicą;
10) wykorzystywanie innych sposobów zmierzających do realizacji celów
stowarzyszenia.
Działalność Stowarzyszenia w roku 2013
Rok 2013 był dla inicjatywy Ulepsz Poznań przełomowy. W maju udało nam się zarejestrować
stowarzyszenie, a tym samym z nieformalnej inicjatywy staliśmy się oficjalną organizacją z
osobowością prawną. Nasza decyzja o sformalizowaniu działalności UP wynikała z poszerzania
oraz rozwijania naszych działań. Uznaliśmy, iż jako stowarzyszenie nasz głos będzie silniejszy.
W ubiegłym roku oprócz kontynuacji działań z zeszłych lat zrealizowaliśmy szereg nowych
pomysłów oraz rozpoczęliśmy kolejne inicjatywy, które zapewne trwać będą latami.
Przedstawiamy zwięźle w punktach, to co udało nam się w 2013 zrealizować:
- Po miesiącach namawiania Zarządu Dróg Miejskich na wyrażenie zgody na rewitalizację
wildeckich schodów, zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy projekt ich pomalowania. Niestety
realizacja zwycięskiego pomysłu została odłożona na rok 2015, kiedy zostanie zakończona
generalna przebudowa schodów. Okazało się bowiem, iż konstrukcja grozi zawaleniem.
- Wspólnie z Fundacją SPOT., Zupagrafika oraz firmą Dalkia zrealizowaliśmy projekt rewitalizacji
rury ciepłowniczej na Wildzie. W projekt zaangażowaliśmy mieszkańców Wildy i Poznania, którzy
stworzyli dwa zdania ułożone z pojedynczych słów, opisujące dzielnicę. Całość zwieńczył
wernisaż, na którym oficjalnie odsłonięto rurę.
- Nie chcąc czekać na prawdziwe metro w Poznaniu, przygotowaliśmy „TuP Tup-a”, czyli „pieszą
poznańską metro mapę”.
- Po sukcesie pierwszej edycji konkursu „Wzorcowy szyld”, zdecydowaliśmy się wspólnie ze
Stowarzyszeniem
„Inwestycje
dla
Poznania”
oraz
Uniwersytetem
Artystycznym
współorganizować drugą. Tym razem, w finałowym głosowaniu, oddaliście aż 2250 głosów (2
razy więcej niż w I edycji), a zwycięski szyld należy obecnie do Wytwórni Lodów Tradycyjnych.
- Rozpoczęliśmy akcję „Nie wieszam.”. W nieco ponad 2 miesiące udało nam się zlokalizować 90
banerów, z których połowa została skontrolowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego. Okazało się, iż spośród ponad 40 reklam wyłącznie 1 została powieszona zgodnie
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z prawem. Cieszy jednak, iż akcję wsparł plastyk miejski, konserwator zabytków, PINB oraz
prawie wszystkie organizacje mieszkańców, zajmujące się tematyką miejską.
- Wspólnie ze skłotem Od:Zysk przygotowaliśmy tablicę „Zanim umrę chciał(a)bym…”, która
trafiła na oficjalną stronę internetową projektu zapoczątkowanego przez amerykańską artystkę
Candy Chang.
- W ramach akcji „Uwolnij dyplom!”, opublikowaliśmy 14 dyplomów, których tematyka dotyczy
naszego miasta. Wśród nich m.in. projekt adaptacji powierzchni dachowych wieżowców Alfa w
Poznaniu, czy pomysł zieleńca przy ul. Kościelnej.
- W ramach naszego serwisu Fyrtel.org opublikowaliśmy 11 nowych rozmów z lokalnymi
przedsiębiorcami, działającymi na terenie poznańskiego śródmieścia.
- Zgłosiliśmy do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 cztery projekty: Aplikacja na
smartfony pokazująca w czasie rzeczywistym lokalizację tramwajów i autobusów; „Raz, dwa, trzy
zielone! – projekt rewitalizacji zieleni na Wildzie”; „Rowerem wygodniej!” oraz „Ocieplmy
atmosferę – ogrzewacze na przystankach komunikacji miejskiej”. Żaden nie przeszedł do
finałowej 20.
- W ramach konsultacji prowadzonych przez Urząd Miasta Poznania zaproponowaliśmy
„rewolucyjne” zmiany do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
- W konkursie „Centrum Warte Poznania” zgłosiliśmy 2 projekty: uliczny fortepian oraz miejskie
podchody. Niestety żaden z nich nie został zrealizowany.
- Zorganizowaliśmy tzw. „Imieniny MiRKów”, czyli konkurs promujący Miejskie Regały
Książkowe oraz rozwinęliśmy profil facebookowy promujący regały.
- Przeprowadziliśmy i opublikowaliśmy 3 rozmowy z osobami, zajmującymi się tematyką
miejską, zarówno w Polsce, jak i na świecie.
- Przygotowaliśmy porównanie polskich miast, jeżeli chodzi o wydatki i obecny stan
infrastruktury rowerowej.
- Przygotowaliśmy zestawienie, porównujące systemy rowerów miejskich w różnych miastach na
świecie o podobnej wielkości do Poznania.
Informacje na temat naszej działalności przed 2013, kiedy nie byliśmy stowarzyszeniem, znaleźć
można na naszej stronie internetowej: www.ulepszpoznan.pl.
Spotkania integracyjne i inne:
W 2013 roku odbyło się jedno walne zebranie członków – 07.07.2013 r.
--3. Stowarzyszenie „Ulepsz Poznań” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia zostały w roku 2013 zwołane trzy posiedzenia Zarządu,
które odbyły się w dniach: 20 maja, 17 sierpnia i 16 listopada. Zarząd Stowarzyszenia nie podjął
żadnych uchwał w roku 2013.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Darowizny: 0 złotych
6. Informacja o poniesionych kosztach:
a) Realizacja celów statutowych: 0 złotych
b) Koszty administracyjne: 0 złotych
7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie) – brak
b) łącznej kwocie wynagrodzeń – brak
c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu – brak
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - brak
e) pożyczkach pieniężnych – brak
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2013 roku)

Bank Zachodni WBK S.A. 8 Oddział w Poznaniu
Opis rachunku
PLN- Rachunek Bieżący

Waluta
PLN

Saldo w walucie
0 złotych

g) wartości posiadanych na dzień 31.12.2013 obligacji oraz wielkości nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego – brak
h) nabytych nieruchomościach - brak
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - brak
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych – brak

8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe w
okresie sprawozdawczym
Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa
deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT).
Informacja dodatkowa: w okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu
kontrola.

PREZES ZARZĄDU
Paweł Głogowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Agata Tryksza
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