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lp. nazwa projektu jednostka realizująca

kwota planowo 

przeznaczona na 

realizację projektu

aktualny etap realizacji 

projektu: zrealizowano / 

w trakcie realizacji 

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2017

1
Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu 

turystycznego

Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami
440 000 w trakcie realizacji

Wybrana została firma, która wykona inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów) na terenie Fortu 1a. Obecnie procedowana jest umowa. Termin 

przekazania gotowej inwentaryzacji wyznaczono na 01.12.2017r.

2 Poznański Rejon Wspinaczkowy
Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami 
355 000 w trakcie realizacji

WGN UMP zaakceptował przejęcie projektu od POSiR. Uchwałą RMP z dnia 26.09.2017 r.środki budżetowe na realizację zostały zabezpieczone w 

całości na rok 2018. W dniu 08.09.2017 r. przeprowadzono wpólną wizję terenową z pomysłodawcami oraz Radą Osiedla Główna i dokonano wyboru 

miejsca realizacji projektu. 

3 "Poznańskie legendy" - szlak kulturowy
Biuro Koordynacji Projektów 

i Rewitalizacji Miasta
239 000 w trakcie realizacji

Projekt  będzie realizowany na podstawie umowy o dotację celową przez Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Po podpisaniu umowy realizowane są 

prace koncepcyjne nad projektem - spotkanie z wnioskodawcą w sprawie ustalenia ostatecznych założeń i harmonogramu projektu oraz wstępne 

rozmowy z potencjalnymi współpracownikami_czkami.

4

Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza – 

całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i 

Łazarza

Zarząd Komunalnych 

Zasobów Lokalowych Sp. z 

o.o./ Wydział Kultury/ 

Estrada Poznańska

500 000 w trakcie realizacji
Projekt i dokumentacja techniczna robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznej w części użytkowej budynku położonego 

przy ul. Słowackiego 19/21 jest obecnie przedmiotem uzgodnień z Wydziałem Urbanistyki i Architektury UMP oraz MKZ. Wykonanie prac - IV kwartał 

2017 r./I kwartał 2018r.

5 Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
1 500 000

w trakcie realizacji

W dniu 1.02.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu adaptacji starej lwiarni na Muzeum Historii ZOO. W związku z brakiem ofert postępowanie 

zostało unieważnione. Uruchomiony został kolejny przetarg, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca projektu. W dniu 22.03.2017 r. podpisano 

umowę z Firmą Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński na kwotę 88560 zł brutto.Termin realizacji projektu4 miesiące od dnia 

podpisania umowy. W związku z rozmową i zaleceniami Pani Konserwator, Ogród Zoologiczny podpisał umowę w dniu 8.06.2017 r. z Pracownią 

Konserwacji Dzieł Sztuki ANTA na wykonanie badań konserwatorskich pierwotnego wystroju elewacji budynku lwiarni. Umowa została podpisana. 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. Przekazano projekt budowlany do Wydziału  Architektury i Urbanistyki w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

Złożono dokumenty u Konserwatora Zabytków w celu uzyskania decyzji. Zadanie zostało wpisane w limity do realizacji do końca czerwca 2018 w 

kwocie 1.405.274 zł.

6

Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe 

dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, 

Kiekrza, Strzeszyna, Podolan

Wydział Kultury/Estrada 65 000 zrealizowano
projekt zrealizowany; rozliczenie do dn. 31.10.2017

7
"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na 

terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania
Wydział Kultury/Estrada 105 000 zrealizowano

projekt zrealizowany i rozliczony w terminie (do 30.09.2017)

8 Muzyka nad Grunwaldem Wydział Kultury/Estrada 25 000 zrealizowano projekt zrealizowany; rozliczenie do dn. 31.10.2017

9

Pracownia gospodarstwa domowego dla 

niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych 

nr 2 w Poznaniu

Wydział Oświaty 194 626 zrealizowano Pracownię otwarto planowo w dniu 1 września 2017 r.

10 Kasztelański Fitness Wydział Oświaty 227 348 zrealizowano  Oddano do użytku bezpieczną nawierzchnię 7 września 2017

11
Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini 

boiskiem przy Przedszkolu nr 110
Wydział Oświaty 373 030 zrealizowano Zadanie zakończone.

12

Modernizacja boiska sportowego wraz z małą 

architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 

1

Wydział Oświaty 331 000 w trakcie realizacji

Opracowano koncepcję po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, podpisana została umowa z projektantem. Wystąpiono do Wydziału 

Urbanistyki o pozwolenie na budowę. przeprowadzono wszelkie uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zbytków, archeologami ( na zlecenie MKZ) 

oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę, decyzja wydana została 12 października. Aktualnie uzgadniane są kosztorys oraz dokumentacja 

przetargowa. Jednakże ze względu na warunki atmosferyczne mogące uniemożliwić właściwe położenie nawierzchni tartanowej, dyrektor planuje 

wystąpienie do WO o rozłożenie wykonania inwestycji na dwa lata i  wykonanie jej w I / II kwartale 2018 r. Równocześnie RO Stare Miasto na  sesji 26 

października br. planuje podjąć uchwałę o przekazaniu na rok 2018 kwoty 378 500,00 zł na wykonanie prac które nie mogły być sfinansowane z 

tegorocznych środków.

                              STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 2017



13
Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole 

Podstawowej nr 58 w Poznaniu
Wydział Oświaty 49 000  zrealizowano Zakończono realizację

14
Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk 

w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)
Wydział Oświaty 500 000  zrealizowano

Zakończono realizację

15
Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe 

zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!
Wydział Sportu 1 370 000 w trakcie realizacji

Program  w III kwartale 2017 r. realizowany był zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku i planem Fundacji na rzecz AWF- organizatora 

programu. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w w/w okresie realizowane były najbardziej intensywnie, przez cały tydzień po cztery do 

sześciu godzin dziennie. Trenerzy Osiedlowi oprócz bazowych zajęć na boiskach wybierali się ze swoimi podopiecznymi na miejskie kąpielisko, 

wycieczkę rowerową czy kibicować podczas zawodów sportowych. 04 sierpnia na terenie kompleksu AWF w Poznaniu odbyła się impreza sportowa 

dla blisko 500 dzieci, na której spotkały się dzieci ze wszystkich 30 boisk, na których program jest prowadzony. Oprócz wielu konkurencji sportowych 

rozegrany został finał największego wakacyjnego turnieju piłki nożnej (w eliminacjach brało udział przeszło 2000 dzieci). W terminie 18-30.08.2017 r. w 

miejscowości Chycina odbyły się trzy pięciodniowe turnusy obozów sportowych dla najbardziej aktywnych w programie dzieci (łącznie dla 300 dzieci) 

. 

W zakresie realizacji komponentu Trener Senioralny w czasie wakacji ograniczono (ze względu na wyjazdy Seniorów) część zajęć do poziomo ok. 40 

grup ćwiczebnych. 05.08.2017 r. na terenie kompleksu AWF w Poznaniu, odbyła się druga Spartakiada Trenera Senioralnego. Frekwencja była znacznie 

wyższa niż w roku ubiegłym, rozszerzono ilość konkurencji i atrakcji. W dniach 11-15.09.2017 r. odbył się obóz dla grupy 80 Seniorów, którzy zdaniem 

prowadzących poszczególne zajęcia wykonali największy progres w zakresie ćwiczeń i uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Ewaluacja, która została 

wykonana po nim pozwala nam, a w zasadzie Seniorom (na podstawie anonimowych ankiet), wystawić wydarzeniu ocenę wyłącznie celującą. Od 

września 2017 roku oferta zajęć dla Seniorów została wzbogacona tak, że w chwili obecnej zajęcia prowadzone są dla blisko 120 grup ćwiczebnych 

tygodniowo. Do końca września realizacja zadania Trener Osiedlowy i Trener Senioralny nie spotkała się z jakimikolwiek problemami a jakość 

wykonywanej pracy jest wysoko oceniana przez uczestników. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonywane jest w 

100%. Środki finansowe przekazywane są zgodnie 

z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2017 r

16 Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka Wydział Sportu (POSiR) 540 000 w trakcie realizacji

Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcę projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji.  Podpisano umowę na wykonanie Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego. Realizacja zadania 2018 r.

Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.  

17
Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim – 

plaża Krzyżowniki
Wydział Sportu (POSiR) 200 000 w trakcie realizacji Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym uszczegółowiono zakres inwestycji. Zadanie realizowane przez POSiR. Uzyskano 

dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowlanych oraz trwa procedura wyłonienia wykonawcy z terminem realizacji w grudniu 2017r.

18
Renowacja stadionu lekkoatletycznego na 

Golęcinie - kontynuacja
Wydział Sportu (POSiR) 290 000 w trakcie realizacji Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym uszczegółowiono zakres inwestycji. Wykonano dokumentację projektową. Podpisano 

umowy z wykonawcami prac. 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 w trakcie realizacji Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu PBO na którym uszczegółowiono zakres inwestycji. Przetarg na wykonawcę ścieżki został 

nierozstrzygnięty z powodu ofert przekraczających budżet. Wyłoniono Inspektora nadzoru oraz wykonawcę ekspertyzy geotechnicznej i projektu 

budowlano-wykonawczego. Zadanie realizowane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Planowany termin wykonania zadania XII/2018r.

20
Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą własnego 

ciała nad jeziorem Maltańskim
Wydział Sportu (POSiR) 120 000 zrealizowano Zrealizowano w miesiącu lipcu br, nie dostarczono jeszcze faktury.

21
Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko - bezpłatny 

fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci
Wydział Sportu 119 000 w trakcie realizacji

W trzecim kwartale 2017 r. zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko zreaktywowało się we wrześniu i wtedy 

odbyły się pierwsze po wakacjach zajęcia. W stosunku do grafiku sprzed wakacji pojawiły sie małe zmiany, o których uczestniczki zostały 

poinformowane podczas kampanii promocyjno-informacyjnej (plakat z nowym harmonogramem przesłany został również do Wydziału Sportu). Projekt 

zakładał zrealizowanie po 25 zajęć w każdej szkole ale możliwe, że uda się tę liczbę zwiększyć i przeprowadzić w sumie ok. 10 dodatkowych zajęć. 

Liczba uczestniczek projektu pozostała na podobnym poziomie jak przed wakacjami. Ze względu na nowe plany lekcji dzieci czy nowe zajęcia 

dodatkowe, niektóre mamy rzadziej pojawiają się na zajęciach, jednak z projektu zaczęło korzystać również wiele kobiet, które nie brały dotąd  w nim 

udziału. W szkołach z mniejszą ilością uczestniczek na bieżąco prowadzone są działania promocyjne.

Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji: 31.12.2017 r. 

22
Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja 

wokół Jeziora Maltańskiego
Wydział Sportu (POSiR/PIM) 335 000 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. Wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.  

23 Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
400 000 w trakcie realizacji Realizacja zadań projektowych - projekt kontraruchów czeka na zatwierdzenie MIR, projekt dla ul. Słowiańskiej w trakcie opracowania.

24 Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
350 000 w trakcie realizacji W 2017 roku wykonano koncepcję oraz  zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej fontanny. W  2018 r. nastąpi realizacja zadania.



25

--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do 

Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie 

chaosu komunikacyjnego

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
400 000 w trakcie realizacji Uzyskano decyzje zrid. Podpisano umowę o inwestorstwo zastępcze z Aquanet. W związku z planowanymi przez Aquanet robotami w 2018 r. środki na 

realizację zadania zostaną przesunięte Uchwałą Rady Miasta z dnia 26.09.2017 r. na rok 2018.

26
Wygodna trasa rowerowa i chodnik na 

Szymanowskiego

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
500 000 w trakcie realizacji

Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Dokumentacja powinna być gotowa w I kwartale 2018, realizacja robót budowalanaych planowana 

jest na II i III kwartał  2018

27
Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna 

droga na przystanek

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZTM)
480 000 w trakcie realizacji

Umowa realizowana przez biuro projektowe REWITAL PROJEKT . Projektant przesłał do zatwierdzenia koncepcję promenady. Koncepcja została z 

drobnymi poprawkami zaakceptowana przez ZTM. Koncepcje przesłano do zaopiniowania do: ZDM, Wydz. Zdrowia UMP, MIR, MPK i WUiA. Projektant 

wszystkie uwagi i wytyczne wprowadził do projektu i wystąpił do WUiA o wskazania do projektu wykonawczego do pozwolenia na budowę. Poza 

projektem z pozwoleniem na budowę projektant przygotuje kosztorys.Przeniesiono kwotę 449 250 zł z 2017 r. na 2018 r. kiedy to nastąpi realizacja 

projektu w terenie.

28
Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
500 000 w trakcie realizacji

Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na październik 2017 r.

29
Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. 

Spławie do ul. Ustrzycka

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
450 000 w trakcie realizacji Roboty budowlane w trakcie realizacji. Wdrożono procedurę odbiorową. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami za pozostałe środki zlecone zostanie 

opracowanie dokumentacji projektowej na dalszy odcinek.

30 Naprawa chodnika oraz krawężników
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
250 000 w trakcie realizacji

Roboty budowlane są w trakcie realizacji.  Zakończenie robót planowane jest na połwę listopada 2017 r.

31 Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
54 622 zrealizowano

Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa przygotowywanie procedury odbiorowej

32 Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
500 000 zrealizowano

W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw na terenie parku Sołackiego. 

33 Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
500 000 w trakcie realizacji W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na osiedlu Łokietka, a w 2018 r. nastąpi  jego realizacja.

34 Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
300 000 w trakcie realizacji

Roboty budowlane są w trakcie realizacji.  Zakończenie robót planowane jest na koniec grudnia 2017 r.

35 Naramowicka bezpieczna dla pieszych
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
200 000 w trakcie realizacji

25 maja 2017 odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą. Celem dokładnego określenia zadania. Niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez 

Wnioskodawcę w projekcie pierwotnym kolidowały z przebudową Nowej Naramowickiej. Część zaproponowanego zakresu została wykonana ze 

środków bieżącego utrzymania (malowanie, słupki). Pozostały zakres polegający na przesunięciu przejść dla pieszych i obniżeniu krawężników zostanie 

zlecony.

36
Odbudowa południowych klinów zieleni na 

Chartowie

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
50 000 w trakcie realizacji Wykonano aktualizację mapy. Wszczęto procedurę zamówień publicznych na realizację zadania.

37 Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
480 000 w trakcie realizacji

W dorodze przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

38 Siłownia przy przystanku MPK
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
98 000 zrealizowane

Wykonano projekt i zrealizowano zadanie "Siłownia przy przystanku MPK". Niewykorzystaną kwotę ZZM zwrócił do budżetu miasta

39 Zieleniec przy ul. Dolna Wilda
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
500 000 w trakcie realizacji

Podpisano umowę z Wykonawcą. Prace w toku. Termin realizacji zadania to 31 październik 2017 r. 

40 Piesza Wilda - więcej lepszych chodników
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
460 000 w trakcie realizacji

Trwa procedura wyboru wykonawcy, który wykona zmianę organizacji ruchu na ulicy Pamiątkowej i Górna Wilda. Wykonano projekt oznakowania. W 

roku 2017 przeznaczono 60.000,00 zł na montaż UBR i projekty SOR. Pozostałą kwota zostanie wykorzystana w 2018 r. na budowę chodników. Realizacja 

w 2018

41 Rowerowa Wilda
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
360 000 w trakcie realizacji

Realizacja zadań projektowych -projekt czeka na zatwierdzenie MIR

42 Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy
Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
500 000 w trakcie realizacji

Realizacja zadań projektowych - projekty czekają na zatwierdzenie MIR

43
Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i 

aktywności fizycznej

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
490 000 zrealizowano 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.

44
Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 

zabaw

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZZM)
460 000 zrealizowano Zadanie zakończone.

45

Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – 

zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje 

Naprawcze - Jeżyce

Wydział Transportu i Zieleni 

(ZDM)
190 000 w trakcie realizacji Realizacja zadań projektowych - po decyzji MIR o konieczności zainstalowania sygnalizacji świetlnej (co nie było ujęte w projekcie) temat zostanie 

omówiony na radzie rowerowej



46 Rekreacja na Strzeszynie 2

Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 

Miasta

390 000 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. We wrześniu Osiedle przekazało dokumentację w związku z czym WJPM przygotowuje zlecenie przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na wykonanie robót z terminem ich realizacji na początku roku 2018.  Na sesji Rady Miasta Poznania 26.09.2017 r. do planu Osiedla 

Strzeszyn, z puli środków do tej pory nierozdysponowanych przez Osiedle, wprowadzono kwotę 20.000 zł zwiększającą wysokość środków na realizację 

zadania PBO 2017 "Rekreacja na Strzeszynie 2".  W związku z tym, że wnioski "Rekreacja na Strzeszynie" (PBO 2016) i "Rekreacja na Strzeszynie 2 (PBO 

2017)" znajdują się w planie Osiedla Strzeszyn w jednym zadaniu budżetowym oraz z uwagi na to, że realizacja zadania z 2016 przewyższyła pierwotnie 

zaplanowane środki, wydatki pokryto z puli roku 2017. 
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"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla 

mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

450 000 w trakcie realizacji

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę 

15.12.2017 r. 

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


