STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 - II kwartał 2017

lp.

nazwa projektu

jednostka realizująca

budzet.um.poznan.pl

kwota, która
pozostała do
rzeczywiste
kwota planowo
aktualny etap realizacji
wykorzystania w
koszty
przeznaczona na realizację
projektu: zrealizowano / w
celu dalszej
poniesione przez
projektu
trakcie realizacji
realizacji lub na
jednostkę
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obiektu*

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2017

1

Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami / ZKZL

440 000

0

440 000

w trakcie realizacji

Przygotowywana jest procedura przekazania realizacji zadania do
ZKZL. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wizja w terenie
wraz z inicjatorem projektu. Info 31/05/17 WGN - zostały podjęte
działania zmierzające do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni na
terenie Fortu Ia celem sprecyzowania jakie drzewa i krzewy powinny
zostać usunięte z uwagi na bezpieczeństwo odwiedzających.
Aktualnie w ramach projektu prowadzona jest procedura wyboru
firmy, która wykona inwentaryzację zieleni.

2

Poznański Rejon Wspinaczkowy

Wydział Sportu/POSiR

355 000

0

355 000

w trakcie realizacji

Trwa ustalanie lokalizacji inwestycji,

3

"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy

239 000

0

239 000

w trakcie realizacji

4

Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza –
całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i
Łazarza

500 000

0

500 000

w trakcie realizacji

5

6

7

Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO

Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe
dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza,
Strzeszyna, Podolan

"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na
terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i
Rewitalizacji Miasta
Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalowych Sp. z
o.o./ Wydział Kultury/ Estrada
Poznańska

Wydział Gospodarki
Komunalnej

Wydział Kultury/Estrada

Wydział Kultury/Estrada

1 500 000

65 000

105 000

0

0

0

1 500 000

65 000

105 000

w trakcie realizacji

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o dotację celową
przez Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. W trakcie podpisania umowy.
Ogłoszony zostanie przetarg na prace projektowe, Po wykonaniu
projektu prac, zostaną one zlecone, faktyczne wykonanie prac to IV
kwartał 2017 r.

Umowa została podpisana na kwotę 5.166 zł brutto. W ramach
umowy zostaną wykonane nastepujące prace: badania
stratygraficzne przeprowadzone in situ: ustalenie pierwotnej kolorystyki
budynku, lokalizacja dekoracji architektonicznych widocznych na
archiwalnych zdjęciach, ustalenie ewentualnej obecności dekoracji
sgraffitowej nad wejściem bocznym do budynku. Dokumentacja
zostanie przekazana w dniu 7.07.2017 r.

w trakcie realizacji

10 projekcji filmowych oraz zajęć warsztatowych dla dzieci w plenerze;
realizacja VI - IX 2017; boisko na terenie Dzielnicy Smochowice (ul.
Braniewska/Tczewska/Lubowska); do dnia 13 lipca odbyły się 2
projekcje filmowe oraz 2 cykle warsztatów, z uwagi na warunki
pogodowe zrealizowane w zadaszonym obiekcie sportowym przy ul.
Braniewskiej; w Smochowicach; kampania promocyjna w toku

w trakcie realizacji

7 wydarzeń: 2 koncerty jazzowe i 2 projekcje filmowe z towarzyszeniem
zajęć warsztatowych dla dzieci oraz 3 cykle warsztatów dla dzieci;
realizacja na terenie Dzielnic Kiekrz i Strzeszynek; termin: VII - VIII 2017;
do dnia 13 lipca odbyły się warsztaty Mobilnego Centrum Kultury w
Strzeszynku (8 i 9 lipca 2017); kampania promocyjna w toku
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8

Muzyka nad Grunwaldem

Wydział Kultury/Estrada

25 000

0

25 000

w trakcie realizacji

4 koncerty plenerowe na terenie Dzielnicy Grunwald; realizacja V - VIII
2017; do dnia 13 lipca odbyły się 3 koncerty: trio Harmonia w Kościele
Jana Kantego w Poznaniu 25.05.2017, Międzynarodowy Turniej
Mistrzów w amfiteatrze przy szkole nr 74 w Poznaniu 9.06.2017 oraz
koncert Oana Chitu w Parku Jasińskiego w Poznaniu 27.06.2017;
kampania promocyjna w toku

9

Pracownia gospodarstwa domowego dla
niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych nr
2 w Poznaniu

Wydział Oświaty

194 626

0

194 626

w trakcie realizacji

Trwa montaż urządzeń w pracowni. Planowane uruchomienie
pracowni - druga połowa sierpnia 2017 r. Planowane otwarcie
pracowni 1 września 2017 r.

10

Kasztelański Fitness

Wydział Oświaty

227 348

0

227 348

w trakcie realizacji

Został roztrzygnięty przetarg na kwotę 226240,14 zł. Zadanie ma być
zrealizowane w dniach 26.06-21.08.2017 r.

w trakcie realizacji

Zostały rozstrzygnięte dwa przetargi, na łaczną kwotę 330.452,28 zł.
Przetarg na przebudowę chodników i tarasów na kwotę 150.454,08 zł
oraz przetarg na plac zabaw z mini boiskiem na kwotę 179.998,20 zł.
Na pozostałą kwotę 34.347,72 zł zostanie złożone zapytanie na prace
uzupełniające. Rozpoczęły się prace ziemne.

11

12

13
14

15

Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini
boiskiem przy Przedszkolu nr 110

Modernizacja boiska sportowego wraz z małą
architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1

Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 58 w Poznaniu
Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk
w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)

Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe
zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!

Wydział Oświaty

373 030

4 730

368 300

Wydział Oświaty

331 000

0

331 000

w trakcie realizacji

Opracowano koncepcję po konsultacjach społecznych z
mieszkańcami, podpisana została umowa z projektantem, we
wrześniu ruszają prace modernizacyjne, w tym budowa
pełnowymiarowego boiska , ze względu na dużą liczbę dzieci,
korzystających z terenu latem.

Wydział Oświaty

49 000

0

49 000

w trakcie realizacji

Przetargi zostały zakończone, umowy podpisane, zadania
wykonawcze zakończone. W lipcu odbędą się odbiory.

Wydział Oświaty

500 000

0

500 000

w trakcie realizacji

od 15.07.2017r rozpoczęcie remontu

w trakcie realizacji

W okresie 01.04-30.06.2017 r. rozpoczęła się właściwa praca Trenerów
Osiedlowych oraz Senioralnych. W dniach 8-9 kwietnia, w
miejscowości Chycina odbyło się szkolenie Trenerów Osiedlowych,
połączone z kursem BHP, pierwszej pomocy i instruktażu sprzętowolokalizacyjnego. Wykonano zdjęcia na stronę programu. Od marca
Trenerzy prowadzili zajęcia. W połowie kwietnia Poznański Trener
Osiedlowy gościł w 30 planowanych lokalizacjach. Do końca czerwca
Trenerzy Osiedlowi przepracowali blisko 3 500 godzin zajęć,
organizowali pomniejsze rozgrywki i turnieje, wybierali się na atrakcje
Malty Ski, do parku linowego, Jump Areny na Chwiałkę ale przede
wszytkim animowali czas na szkolnych boiskach. Rozpoczęły się
również eliminacje do największego w Poznaniu wakacyjnego turnieju
piłki nożnej. W zakresie komponentu Trener Senioralny, kontynuowano
rozpoczęte działania, rozszerzając ich zakres. W szczytowym
momencie w zajęciach udział brało przeszło 90 grup ćwiczebnych
tygodniowo. Zwiększono również ilości grup w cieszących się
największym powodzeniem zajęciach. Nie stwierdzono żadnych
odstępstw od planu działania
obranego w projekcie. Zarówno pod względem
organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane
zostały w 100%.Środki finansowe przekazywane są zgodnie
z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2017 r

Wydział Sportu

1 370 000

1 370 000

0

lp.

16

nazwa projektu

Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka

jednostka realizująca

Wydział Sportu (POSiR)

kwota, która
pozostała do
rzeczywiste
wykorzystania w
kwota planowo
aktualny etap realizacji
koszty
celu dalszej
przeznaczona na realizację
projektu: zrealizowano / w
poniesione przez
realizacji lub na
projektu
trakcie realizacji
jednostkę
bieżące utrzymanie
obiektu*

540 000

0

540 000

w trakcie realizacji

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcę projektu PBO, na którym został
uszczegółowiony zakres inwestycji.
Podpisano umowę na wykonanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego.
Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim – plaża
17
Krzyżowniki

Wydział Sportu (POSiR)

200 000

0

200 000

w trakcie realizacji

Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym
uszczegółowiono zakres inwestycji. Zadanie realizowane przez POSiR.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie
18
- kontynuacja

Wydział Sportu (POSiR)

290 000

10 701

279 299

w trakcie realizacji

Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym
uszczegółowiono zakres inwestycji. Wykonano dokumentację
projektową. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2017.
Zadanie realizowane przez POSiR

19

Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Polanę Harcerza z
promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie
sKOŁOwanych

Wydział Sportu (POSiR)

190 000

0

190 000

w trakcie realizacji

Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym
uszczegółowiono zakres inwestycji. Zadanie realizowane przez
Poznańskie Inwestycje Miejskie.

20

Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego
ciała nad jeziorem Maltańskim

Wydział Sportu (POSiR)

120 000

0

120 000

zrealizowano

21

22

Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny
fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci

Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja
wokół Jeziora Maltańskiego

Wydział Sportu

Wydział Sportu (POSiR)

119 000

335 000

119 000

0

0

335 000

Zrealizowano w miesiącu lipcu br.

w trakcie realizacji

W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały
zrealizowane. Zachęcono mamy dzieci w wieku 2,5-9 lat do
aktywnego spędzania czasu, umożliwiając im branie udziału w
zajęciach fitness poprzez ciekawe zorganizowanie czasu wolnego ich
pociechom. Do 30. 06. br w projekcie wzięło udział 158 mam (z
wyłączeniem osób, które pojawiły się tylko jednorazowo) i 201 dzieci.
Już teraz, po zakończonym pierwszym etapie projektu można
stwierdzić istotną poprawę kondycji psychofizycznej uczestniczek
(stwierdzoną na podstawie rozmów z uczestniczkami). Przygotowano
taklże ulotki, zaproszenia oraz plakaty promocyjne, które
rozwieszone/rozdane były w okolicach szkół, w których odbywały się
zajęcia. Do 30.06. br przeprowadzonych zostało 76 zajęć Aktywnej
Mamy i Szczęśliwego Dziecka: 14 zajęć w SP nr 20 i SP nr 51, 15 zajęć w
SP nr 18, 64 i 50, oraz 16 zajęć w SP nr 6, 3 i 19. Na zajęciach dla dzieci
odbywały się najczęściej warsztaty plastyczne oraz zabawy ruchowe.
Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową.
Zakończenie realizacji: 31.12.2017 r.

w trakcie realizacji

Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcę projektu PBO, na którym został
uszczegółowiony zakres inwestycji.
Obecnie trwają prace weryfikacyjne i przygotowawcze przed
przystąpieniem do wykonania koncepcji projektu.
Wykonano badania geotechniczne gruntu.
Prace wstrzymano na prośbę wnioskodawcy który podjął próbę
pozyskania dodatkowych środków z Rady Osiedla.
Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

lp.
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23

Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

400 000

18 400

381 600

w trakcie realizacji

Zlecono opracowanie projektów organizacji ruchu dla kontraruchów.
Dla ul. Słowiańskiej opracowywana jest koncepcja. Brakujące środki
w wysokości 100 tys. zł zostaną dołożone z zadania ZDM/P/052
Budowa dróg rowerowych (60015-6050-1250-15206). Aktualnie projekty
kontraruchów są nadal w opracowaniu. Koncepcja dla ul.
Słowiańskiej została odebrana, obecnie trwa procedura zlecania
wykonania projektu na podstawie koncepcji.

24

Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

350 000

4 920

345 080

w trakcie realizacji

Wykonano koncepcję, zlecono wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej fontanny.

25

--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do
Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu
komunikacyjnego

w trakcie realizacji

Środki przeznaczone są na przebudowę ulicy Dukielskiej, w której
Aquanet planuje budowę kanalizacji sanitarnej. Trwają uzgodnienia z
Aquanetem w zakresie koordynacji robót (inwestorstwo zastępcze).
Aktualnie uzyskano decyze ZRID. Umowa o inwestorstwo zastępcze z
Aquanet jest w trakcie podpisywania.

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

400 000

0

400 000

26

Wygodna trasa rowerowa i chodnik na
Szymanowskiego

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

500 000

89 790

410 210

w trakcie realizacji

Przesunięcie środków z budżetu ZDM na to zadanie, aby móc zlecić
dokumentację projektową. Brakujące środki w wysokości 100 tys. zł
zostaną dołożone z zadania ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych
(60015-6050-1250-15206). Aktualnie zlecono wykonanie dokumentacji
projektowej odcinków chodnika i oświetlenia. Autorzy zadań Budżetu
Obywatelsiego wyrazili zgodę na wybudowanie chodników, dla
których posiadamy dokumentację. Aktualnie roboty budowlane są w
trakcie realizacji Zakończenie w październiku br. Za niewykorzystane
środki zostanie zlecone opracowanie doumentacji projektowej na
dalszy odcinek.

27

Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna
droga na przystanek

Wydział Transportu i Zieleni
(ZTM)

480 000

0

480 000

w trakcie realizacji

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji wykonawczej; dnia
10 lipca 2017r. nastapiło otwarcie ofert i dokonano wyboru
wykonawcy dokumentacji budowlanej.

w trakcie realizacji

ZDM posiada dokumentację dla budowy 3 odcinków chodnika i
oświetlenia.Autorzy zadań Budżetu obywatelskiego wyrazili zgodę na
wybudowanie chodników. Aktualnie roboty budowlane są w trakcie
realizacji. Zakończenie w październiku br. Za niewykorzystane środki
zostanie zlecone opracowanie dokumentacjji projektowej na dalszy
odcinek.

28

Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

500 000

0

500 000

29

Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul.
Spławie do ul. Ustrzycka

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

450 000

0

450 000

w trakcie realizacji

Przygotowanie do budowy trzech odcinków chodnika dla których
ZDM posiada dokumentacje projektowe: odc. Spławie do ul.
Ustrzyckiej, odcinek od wiaduktu do ul. Tarnowskiej oraz od ul.
Zawiertowskiej do ul. Świątniczki oraz budowa oświetlenia na odcinku
od wiaduktu do ul. Świątniczki. Przygotowanie zapytania ofertowego
dla opracowania projektu dla budowy chodnika od ulicy Tarnowskiej
do ul. Świątniczki. Aktualnie roboty budowlane w trakcie realizacji.
Zakończenie w październiku br. Za niewykorzystane środki zostanie
zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na dalszy odcinek.

30

Naprawa chodnika oraz krawężników

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

250 000

0

250 000

w trakcie realizacji

Uzgodniono z Wnioskodawcą zadania zakres realizacji - remont
chodników w pasie drogowym ulicy Lubeckiego. Ogłoszono także
przetarg na wykonanie zadania, otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2017 r.

lp.
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31

Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

54 622

0

54 622

w trakcie realizacji

Wybrano model wiaty z wnioskodawcą i Plastykiem Miejskim. Trwa
analiza stanów prawnych wybranych lokalizacji. Aktualnie trwa
poszukiwanie działek, na których można posadowić parkingi. ZDM ma
obecnie 2 z 3 zgód i jest na etapie poszukiwania jeszcze jednej
lokalizacji.

32

Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

500 000





zrealizowano

Podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i rozbudowę
placu zabaw na terenie parku Sołackiego. 8.07.2017 r. - zrealizowano
projekt.

w trakcie realizacji

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zgospodarowania
terenu na osiedlu Łokietka.
Wykonawcą zadania została firma PERSPEKTYWA Pracownia
Projektowa Sp. Z o. o., Poznań. Cena za całość zamówienia wraz z
podatkiem VAT wynosi 24.600,00 zł. Środki finansowe pozostae na
zadaniu w roku bieżącym w wocie 25.400,00 zł planuje się przesunąć
na realizację inwestycji w 2018 r.

w trakcie realizacji

Opracowana została dokumentacja projektowa. Po uzyskaniu
zgłoszenia i pozwolenia na budowę przystąpimy do wyboru
wykonawcy.Trwa procedura uzyskiwania decyzji Pozwolenia na
budowę.

33

34

Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

500 000

300 000

24.600,00

0

25.400,00

300 000

35

Naramowicka bezpieczna dla pieszych

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

200 000

0

200 000

w trakcie realizacji

Pomysłodawca ma uzgodnić z radą osiedla co chciałby zrealizować
w ramach swojego projektu z uwagi na dotację unijną na
przebudowę wezła oraz projektowaną ulice Nowonaramowicką.
W dniu 22 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą PBO i
przedstawicielem Rady Osiedla. W trakcie spotkania ustalono zakres
prac:
- ustawienie słupków na skrzyżowaniu Naramowicka/Rubież wykonano
- przestawienie slupa energetycznego; w dniu 2.06.2017 r. zostało
wysłane pismo do ENEI, ENEA planuje wymienić słup do końca
września 2017 r.
- odnowienie oznakowania poziomego zostanie wykonane po
pracach renowacyjnych nawierzchni; odnowiono malowanie od ul.
Wilczak do ul. Łużyckiej
- przejście aktywne przy kościele zostanie zainstalowane po
wykonaniu korekty projektu przejścia
- Pomysłodawca wycofał się z reszty zgłoszonych pomysłów

36

Odbudowa południowych klinów zieleni na
Chartowie

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

50 000

800

49 201

w trakcie realizacji

Wykonano aktualizację mapy,a realizacja zadania nastąpi jesienią
2017
Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą dotyczące zakresu prac.
Spotkanie z Wnioskodawcą projektu i jego pełnomocnikiem w dniu
27.04.2017 r. celem ustalenia zakresu projektu.
Umowa na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - Urbanator
dla Rataj z dnia 8.06.2017 r. na kwotę 14.643,52; termin wykonania 70
dni od dnia podpisania umowy.
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Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

80 000

0

80 000

w trakcie realizacji

38

Siłownia przy przystanku MPK

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

98 000





zrealizowano

Zlecono wykonanie projektu i realizację zadania
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Zieleniec przy ul. Dolna Wilda

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

500 000

0

500 000

w trakcie realizacji

Podpisano umowę z Wykonawcą. Prace w toku.

lp.

nazwa projektu

jednostka realizująca

kwota, która
pozostała do
rzeczywiste
wykorzystania w
kwota planowo
aktualny etap realizacji
koszty
celu dalszej
przeznaczona na realizację
projektu: zrealizowano / w
poniesione przez
realizacji lub na
projektu
trakcie realizacji
jednostkę
bieżące utrzymanie
obiektu*

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
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Piesza Wilda - więcej lepszych chodników

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

60 000

0

60 000

w trakcie realizacji

Według informacji pomysłodawcyw roku 2017 przeznaczono
60.000,00 zł na montaż UBR i projekty SOR. Pozostałą kwota zostanie
wykorzystana w 2018 r. na budowę chodników. Uzgodniono zadania
do realizacji w roku 2017. Spotkanie z Wnioskodawcą projektu i
przedstawicielem Rady Osiedla celem ustalenia zakresu prac.
Ustalono:
- projekt organizacji ruchu na ulicach Niedziałkowsiego Pamiątkowa i
Górna Wlda- umowa z dnia 5.05.2017 r. na kwotę 2583,00zł z terminem
wykonania 80 dni od daty podpisania umowy
- rewaloryzacja zieleni na kwotę 11143,86zł
- stojaki rowerowe 24 szt., realizacja do końca miesiąca września brak
rozstrzygnięcia ogłoszenia na dzień 13.07.2017 r.
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Rowerowa Wilda

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

360 000

20 420

339 580

w trakcie realizacji

Zlecono wykonanie projektów organizacji ruchu. Dokumentacja
projektowa została ptrzekazana do MIR celem zatrwierdzenia.
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Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

500 000

23 953

476 047

w trakcie realizacji

Zlecono wykonanie projektów organizacji ruchu dla kontraruchów
oraz opracowanie koncepcji i projektu dla ul. Dmowskiego.
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Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i
aktywności fizycznej

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

490 000

490 000

0

zrealizowano
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Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000
zabaw

Wydział Transportu i Zieleni
(ZZM)

460 000

0

460 000

w trakcie realizacji

Zlecono projekt na wykonanie placu zabaw.
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Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa –
zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje
Naprawcze - Jeżyce

Wydział Transportu i Zieleni
(ZDM)

w trakcie realizacji

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przejazd rowerowy
przez ul. Hetmańską (uzgodniono z wnioskodawcą, że ze względu na
niepełną kwotę finansowania projektu z tych pieniędzy budowany
będzie tylko przejazd).

190 000

18 450

171 550

Zadanie zakończono. W ramach, którego wykonano alejki o
nawierzchni żwirowej, ustawiono 2 podwójne urządzenia do siłowni
zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw, ułożono
bezpieczną nawierzchnię i prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.
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Rekreacja na Strzeszynie 2

Wydział Wspierania
Jednostek Pomocniczych
Miasta

370 000

0

370 000

w trakcie realizacji

W związku z tym, że środki na realizację projektu od 14.03.2017 r.
znajdują się w planie wydatków Osiedla Strzeszyn, 31.03.br. odbyło się
pierwsze spotkanie z przedstawicielami osiedla i wnioskodawcy, na
którym omówiono harmonogram prac. Odbyła się wizja inspektora
nadzoru WJPM z Przewodniczącym Zarządu na terenie boiska przy ul.
Krajeneckiej celem uzgodnienia z Osiedlem Strzeszyn zakresu prac
niezbędnych do przeprowadzenia w ramach modernizacji boiska.
Osiedle zobowiązało się dostarczyć zatwierdzone przez projektanta
rozwiązania dot. podbudowy boiska.
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"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla
mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"

Wydział Zarządzania
Kryzysowego i
Bezpieczeństwa

450 000

0

450 000

w trakcie realizacji

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie
pozwolenia na budowę.

* Środki, które nie zostały wydatkowane na dalszą realizację lub bieżące utrzymanie obiektu, zostają zwrócone do budżetu Miasta Poznania.

