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nazwa projektu Wydział Jednostka realizująca kwota planowo przeznaczona na 
realizację projektu

aktualny etap realizacji 
projektu: zrealizowano / w 

trakcie realizacji 
opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

lp. 2018

1 Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji WGN/ZKZL 2 000 000 w trakcie realizacji Przekazano środki na realizację do WGN, inwestorem zastępczym będzie ZKZL

2 Azyl dla ocalonych zwierząt Wydział Gospodarki 
Komunalnej

2 000 000 w trakcie realizacji
W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.03.2018 r. Przygotowano również zlecenie do PIM  w 
sprawie nadzoru inwestorskiego. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma INTEGRA sp. z o.o., z którą została podpisana umowa w dniu 10.04.2018 r. na 
łączną kwotę 36.900 zł brutto. Termin realizacji umowy 60 dni od daty podpisania umowy.

3 Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego Wydział Gospodarki 
Komunalnej

500 000 w trakcie realizacji Na ukończeniu jest wariantowa koncpcja, która zostanie skonsultowana z wnioskodawcą. Planuje się realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.

4 Żółwi dom Wydział Gospodarki 
Komunalnej

455 000 w trakcie realizacji Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. Podpisanie umowy miało miejsce w dniu 30.03.2018 r. z Firmą Matt Design. Termin realizacji zadania i 
przedłożenia projektu upływa z dniem 21.05.2018 r.

5 Woliera dla ar Wydział Gospodarki 
Komunalnej

220 000 w trakcie realizacji Dokonano rozpoznania i wyłoniono wykonawcę projektu PBO - trwają uzgodnienia związane z podpisaniem umowy z wykonawcą. Planowany termin realizacji proj. do 31.08.2018.

6 Forteczna zabawa na spacerze Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami

355 000 w trakcie realizacji
w dniu 20.04.2018 r. przeprowadzono wizję terenową na terenie zielonym wokół Fortu IVa z udziałem wnioskodawcy celem określenia zasięgu przestrzennego projektu oraz potrzeb dot. 
uporządkowania terenu. Na dzień 27.04.2018 r., w uzgodnieniu z ZKZL Sp. z o.o. oraz użytkownikiem obiektu, planowane jest przeprowadzenie porządkowanie przedeptów wokół fortu. 
Jednocześnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe dot. wykonania PFU wraz z elementami koncepcji dla przedmiotowego projektu.

7 Rekreacja na Smochowicach Wydział Kultury 182 000 w trakcie realizacj         Zadanie realizowane będzie we współpracy z miejską instytucją kultury, Estradą Poznańską. Obecnie ustalany jest harmonogram działań, które będą prowadzone w miesiącach wakacyjnych. 

8 Letnie kino familijne na północy Poznania Wydział Kultury 38 000 w trakcie realizacji        Zadanie realizowane będzie we współpracy z miejską instytucją kultury, Estradą Poznańską. Obecnie ustalany jest harmonogram działań, które będą prowadzone w miesiącach wakacyjnyc

9 Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym 
Wzgórzu Wydział Oświaty 499 900 w trakcie realizacji Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska sportowego, ponownie złożona zgłoszenie zamiaru budowy dla małej architektury (wieża ze 

zjeżdżalniami) ze względu na wymóg dostarczenia mapki do celów projektowych. Aktualnie kosztorysy i projekty w trakcie realizacji. 

Przedszkole nr 116 66 100 w trakcie realizacji Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
Przedszkole nr 127 66 000 w trakcie realizacji Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania, trwa analiza ofert.
Przedszkole nr 129 66 000 w trakcie realizacji Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej .
Przedszkole nr 131 66 000 w trakcie realizacji Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Przedszkole nr 140 66 000 w trakcie realizacji Aktualnie przygotowano teren do położenia nowych ścieżek i terenów do zabaw dzieci. 

11 Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła 
Podstawowa 62 Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa  nr 62 250 000 w trakcie realizacji Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych oraz pomocy dydaktycznych na potyrzeby pracowni fiycznej, chemicznej, 

biologicznej oraz geograficznej.

12 Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy 
wszystko! Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 64 130 000 w trakcie realizacji Wyłoniono wykonawcę oświetlenia na boisku, plac zabaw będzie modernicowany w sierpniu 2018r.,wyłaniany jest wykonawca prac

13 Remont holu SP6 na osiedlu Rusa Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 6 499 000 w trakcie realizacji 5 kwietnia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony 

Szkoła Podstawowa nr 78 288 487 w trakcie realizacji Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Przedszkole nr 36 69 843 w trakcie realizacji Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania

Przedszkole nr 7 21 670 w trakcie realizacji Prace rozpoczną się z chwilą podpisania przez Miasto Poznań umowy z Prowincją Misjonarzy Oblatów na wynajem budynku wraz z ogrodem z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miasto 
działalności oświatowej (tj. Przedszkole)

15 Radosny sport Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 255 000 w trakcie realizacji Wykonano prace zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowę, trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

16 Szkoła marzeń Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 46 499 000 w trakcie realizacji

1. uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 46, 
2. wykonano badania geotechniczne pod rozbudowę, 
3. uzyskano mapę do celów projektowych, 
4. uzyskano opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
5. opinia rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń p.poż.,  
6. wysłano zapytania ofertowe na nadzór nad inwestycją,
7. wykonano koncepcję nowego zjazdu z terenu szkoły, a w niedługim czasie do odbioru będzie projekt drogowy,
8. przygotowywany jest wniosek do Wydzialu Ochrony Środowiska o pozwolenie na wycinkę drzew,
9. sprządzono wstępne zestawienie wyposażenia dobudowywanej części budynku szkoły.
 
W najbliższym czasie złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę.
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Wydział OświatyRenowacja terenów zielonych i ogrodzeń 
przedszkoli10

Wydział OświatySensoryczne place zabaw Kwiatowego, 
Junikowa, Ławicy,Górczyna14
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17 Trener osiedlowy i trener senioralny Wydział Sportu 1 695 000 w trakcie realizacji

W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania 
powierzono Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r. i w tym okresie program rozpoczął 
działanie. Zgodnie z harmonogramem działań początkowo wystartowały zajęcia głównie zajęcia z Trenerami senioralnymi, sprawdzone w 2017 roku. Odzew zarówno uczestników jak i osób 
przeprowadzających poszczególne zajęcia pokazał jak wielkie potrzeby tego środowiska zostały uwidocznione.  Zajęcia ruszyły w przeszło 120 grupach ćwiczebnych tygodniowo.
W zakresie komponentu Trener Osiedlowy do końca marca przeprowadzono rekrutację oraz rozpoczęto przygotowywanie szkolenia. Poinformowano szkoły o naborze na lokalizacje działań oraz 
wykonano wszystkie inne prace przewidziane w harmonogramie. Programy pilotażowe Trener Przedszkolaka i zajęcia dla osób z nadwagą w zakresie ruchu i odżywiania przełożono do realizacji na 
okres jesienny. 
Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 
100%. 

18 Platforma widokowo-rekreacyjna Wydział Sportu POSiR 305 955 w trakcie realizacji Przekazano do POSiR dokumentację projektową i aktualnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację

19 Aktywna mama i szczęśliwe dziecko! Wydział Sportu 37 000 w trakcie realizacji

W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania 
powierzono Fundacji Aktywnego Zdrowia. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r.  Zajęcia rozpoczęły się 13.03.2018 r. w dwóch szkołach: SP nr 63  i SP nr 61. Do 20 kwietnia br. 
przeprowadzono 11 zajęć, w których udział wzięło 56 kobiet i 77 dzieci. W każdej szkole przeprowadzono pomiary analizy składu ciała u chętnych Pań (24 osoby). Zajęcia dopasowane są do 
potrzeb i zainteresowań uczestników. W trakcie fitnessu pojawiają się m.in. elementy ABT, TBC, Zumby, Zdrowego Kręgosłupa, treningu mięśni dna miednicy, treningu obwodowego, interwałowego, 
funkcjonalnego, latino-dance, pilates, shape i innych.  W tym czasie młodsi uczestnicy mają czytane książki, wykonują ciekawe prace plastyczne, uczestniczą w różnych zabawach ruchowych, 
tańcach, eksperymentach, grają w gry. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%. 

20 Bezpieczny student Wydział Sportu 165 000 w trakcie realizacji

W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania 
powierzono Klubowi Sportowemu Akademia Judo. Umowa z Akademią Judo zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r.  Zajecia, zgodnie z planem, ruszyły we wszystkich grupach na  początku 
marca. Trzy grupy całkowicie nie mają miejsc (istnieje lista rezerwowych), natomiast w pozostałych grupach są pojedyńcze wolne miejsca.
Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 
100%. 

21 Aktywna mama i szczęśliwe dziecko Wydział Sportu 139 000 w trakcie realizacji

W dniu 05.01.2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 113/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2017 r. realizację zadania 
powierzono Fundacji Aktywnego Zdrowia. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 15 lutego 2018 r.  Zajęcia rozpoczęły się 5 marca. Do 20 kwietnia przeprowadzono 44 zajęcia, w których 
wzięło udział ok 150 kobiet i ok 200 dzieci. Do tej pory we wszystkich siedmiu szkołach (SP nr 19,50,6,3,64,20,51) dokonano dwukrotnych pomiarów analizy składu ciała u wszystkich chętnych kobiet ( 
80 osób). 53 kobiety zgłosiły do tej pory chęć skorzystania z indywidualnie dobranej diety. Warunkiem jej otrzymania jest frekwencja minimum 3 razy w miesiącu na zajęciach. Warunek ten aktualnie
spełniło 46 osób.
Zajęcia dopasowane są do potrzeb i zainteresowań uczestników. W trakcie fitnessu pojawiają się m.in. elementy ABT, TBC, Zumby, Zdrowego Kręgosłupa, treningu mięśni dna miednicy, treningu 
obwodowego, interwałowego, funkcjonalnego, latino-dance, pilates, shape i innych.  W tym czasie młodsi uczestnicy mają czytane książki, wykonują ciekawe prace plastyczne, uczestniczą w 
różnych zabawach ruchowych, tańcach, eksperymentach, grają w  gry. Projekt cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem
Do końca marca 2018 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%. 

22 Promenada Piątkowsko-Winogradzka - 
wygodna trasa spacerowa Wydział Transportu i Zieleni ZDM 50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r. w trakcie realizacji Zlecono zadanie do PIM - uchwałą Rady Miasta Poznania w czerwcu zostaną przesunięte środki na wybieg dla psów

23 Bezpieczna droga rowerowa Wydział Transportu i Zieleni ZDM 100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r. w trakcie realizacji trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu

24 Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań 
#rowerowypoznań Wydział Transportu i Zieleni ZDM 150000 - 2018 r. 350000 - 2019 r. w trakcie realizacji trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu

25 Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, 
Wola Wydział Transportu i Zieleni ZDM 100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r. w trakcie realizacji trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu

26 Wybieg dla psów na Naramowicach Wydział Transportu i Zieleni ZZM 110 000 w trakcie realizacji Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomysłodawcą projektu szczegółowy zakres prac.
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27 Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie 
rowerem Wydział Transportu i Zieleni ZDM 355 000 w trakcie realizacji trwają ustalenia dotyczące szczegółów realizacji projektu

28 Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom Wydział Transportu i Zieleni ZDM 460 000 w trakcie realizacji remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej (ciętej) ulicy Ślusarskiej odc. Pl. Kolegiacki-Woźna, termin realizacji zadania 29.06.2018 r.

29 Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie 
(Warszawska) Wydział Transportu i Zieleni ZTM 500 000 w trakcie realizacji

Pozyskano wytyczne WZKiB wraz z szacunkowymi kosztami realizacji monitoringu. W związku z propozycją RO Warszawskie-Pomet-Maltańskie zamontowania kamer obrotowych na przystankach 
Łomżyńska i Krańcowa wystąpiono do Osiedla o finansowe wsparcie dla droższego wariantu. W pierwszej połowie kwietnia zostanie zawarta umowa pomiędzy ZTM i MPK, która powierza realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych przez MPK, umowa obejmuje również realizację wygrodzeń wzdłuż ul. Warszawskiej i na pętli Miłostowo.

30 Rekreacja na Strzeszynie 3
Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 
Miasta

253 600 w trakcie realizacji Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

31 Świerczewskie centrum sportu i rekreacji 
(ul.Buczka)

Wydział Wspierania 
Jednostek Pomocniczych 

Miasta
499 900 w trakcie realizacji Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

32 Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!
Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 
Miasta

306 954 w trakcie realizacji Po przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostaną złożone w ZOU materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj".

33 Aktywni i zdrowi Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

244 820 w trakcie realizacji

Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., na które przekazano zaplanowaną kwotę 244 820 zł. Umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę Stowarzyszenia „Ratajskie Centrum 
Kultury”. Realizator rozpoczął przygotowania do realizacji zadania wraz z dzialaniami promocyjnymi.

34 Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych

62 180 w trakcie realizacji

Zadanie realizowane d 16.03.2018 r. do 31.12.2018 r., na które przekazano wnioskowaną przez oferenta kwotę 45 355,00 zł. Umowę na realizację zadania zawarto 16.03.2018 r. w wyniku 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)” w 2018 roku, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wybrano ofertę 
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY. Realizator rozpoczął przygotowania do realizacji zadania wraz z dzialaniami promocyjnymi.


