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1 Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji WGN/ZKZL 2 000 000 w trakcie realizacji

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy dokumentacji technicznej remontu budynku dawnego kina "Olimpia". Oferty złożyły dwie pracownie projektowe. Zwycięzca 

przetargu został już podany do publicznej wiadomości. Jest nim poznańska firma ENEPROJEKT Karola Dziamskiego.  23 lipca mija termin na złożenie ewentualnych odwołań. Termin wykonania 

dokumentacji -  do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2 Azyl dla ocalonych zwierząt
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
ZOO - Poznań 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. Dokumentacja została opracowana, płatność za jej wykonanie nastapi w lipcu br. Ogród 

Zoologiczny otrzymał pozwolenie na budowę i w miesiącu lipcu ogłosi przetarg na wykonawstwo.

3 Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
Usługi Komunalne - Poznań 500 000 w trakcie realizacji

Wykonano wariantową koncepcję realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych wariantów. Koncepcja została przedstawiona wnioskodawcy w celu 

uzgodnienia zakresu realizcji zadania (spotkanie w Gabinecie Prezydenta w dniu 9.07).  W pierwszej kolejności w ramach zadania wykonana zostanie wiata śmietnikowa i toaleta. 

4 Żółwi dom
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
ZOO - Poznań 455 000 w trakcie realizacji

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. Podpisano umowę w dniu 30.03.2018 r. z Firmą Matt Design. Termin realizacji zadania i 

przedłożenia projektu upływał z dniem 21.05.2018 r. W związku z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków podpisano Aneks wydłużający termin złożenia dokumentacji do 

dn.6.06.2018 r. Dokumentacja została złożono do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg 

na wykonawstwo. Wykonano odwierty i badania podłoża na kwotę 1.992,60 zł. 

5 Woliera dla ar
Wydział Gospodarki 

Komunalnej

Palmiarnia Poznańska - 

Poznań
220 000 w trakcie realizacji

Dokonano rozpoznania i wyłoniono wykonawcę projektu PBO - w dniu 6.04.18 r. podpisano umowę nr 2018/P/6050/014 z Łukaszem Strylskim; Centrum Hodowlane.pl Łukasz Strylski; 

Tomaszowice na zaprojektowanie oraz dostarczenie i zamontowanie na terenie Palmiarni Poznańskiej klatek - wolier dla ar i amazonek. Wartość brutto 111.315,00 zł. Termin realizacji: 31.08.2018 

r. Uzupełniająco zostaną wykonane baseny z wodą w wolierach. Trwają rozmowy dotyczące kształtu i gabarytów basenów oraz wartości prac w tym zakresie. Dodatkowe prace zostaną 

wykonane równolegle z montażem wolier w terminie do 31.08.2018 r.  

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. W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie 

programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją dla przedmiotowego zadania z terminem wykonania 70 dni roboczych.

7 Rekreacja na Smochowicach Wydział Kultury Estrada Poznańska 182 000 w trakcie realizacji

Projekt jest realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 i zakłada organizację wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych 

do mieszkańców w każdym wieku z osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola.

przedsięwzięcia:

1)     organizacja SMOCHY FESTIWAL - dwudniowej imprezy z okazji DNIA DZIECKA, odbywającej się pod znakiem muzyki, podczas której promowane będą młode talenty, lokalne grupy 

muzyczne, taneczne; Festiwal wzbogacony będzie o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: zajęcia warsztatowe, warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i 

pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej.

2)     organizacja LETNIEGO KINA PLENEROWEGO (seanse wieczorne, kino familijne)  (1x w tygodniu, w każdy piątek) ,11 takich wydarzeń

Miejsce: na terenie rekreacyjnym w Smochowicach (ul. Braniewska/Tczewska/Lubowska).

Odbiorcami projektu mają być mieszkańcy Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola i innych osiedli dzielnicy Jeżyce oraz przyjezdni.

Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta. Istotną 

kwestią i celem obu wydarzeń jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej tym mieszkańcom, którzy mają do niej 

utrudniony dostęp. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych, artystycznych.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny i ogólnodostępny.

W okresie IV – VI został opracowany program oraz, na terenie obiektu sportowego przy ul. Braniewskiej Poznań-Smochowice, odbyły się: w dniach 9,10.06.2018 festiwal Smochy Fest oraz 

22.06.2018 inauguracja cyklu pokazów filmowych
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8 Letnie kino familijne na północy Poznania Wydział Kultury Estrada Poznańska 38 000 w trakcie realizacji

Projekt jest realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 i zakłada realizację cyklu 4 plenerowych pokazów filmowych  na boisku centralnie położonego ZSP na 

Naramowicach (os. Łokietka).

Cykl obejmuje panoramę filmów kina familijnego nagradzanych na festiwalach filmowych, Organizatorom zależy  na stworzeniu wartościowego i różnorodnego programu, który będzie 

atrakcyjny dla szerokiego grona mieszkańców i mieszkanek o zróżnicowanym przedziale wiekowym. . Filmy będą dobrane w taki sposób, aby spektrum przedstawianych problemów było 

charakterystyczne dla osób w każdym wieku.

Celem jest stawianie intelektualnych wyzwań, prowokowanie do dyskusji, dotyczących także ważnych kwestii społecznych, budowanie postaw otwartości i tolerancji, wchodzenie w polemikę 

z twórcami. Zróżnicowana oferta pozwoli odpowiedzieć na różne oczekiwania niezależnie od wykształcenia uczestników wydarzenia. Zielona przestrzeń szkolnego boiska może zmienić się 

podczas seansów filmowych w mini przestrzeń kultury.

Założeniem projektu jest nie tylko oswojenie „kulturalnej pustyni miasta”  ale także szeroko pojęta integracja międzypokoleniowa, której pozytywne efekty mogą posłużyć, jako bodziec do 

kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizacja projektu ma przynieść wzmocnienie poczucia przynależności do lokalnej społeczności.

W okresie IV – VI wspólnie z Radą Osiedla Naramowice został opracowany program. Projekt plakatu został opracowany i wydrukowany.

Projekcje będą miały charakter otwarty, dostępny bezpłatnie, co wzmocni możliwość uczestniczenia w kulturze wszystkim zainteresowanym mieszkankom i mieszkańcom bez względu na 

zasobność portfela. Każdej projekcji towarzyszyć będzie prelekcja na temat konkretnego wyświetlanego  tytułu.

Każdorazowo w popołudnie poprzedzające projekcję organizowane będą zajęcia (warsztaty artystyczne i spektakle teatralne) skierowane do młodszych mieszkańców okolicy. Wstęp wolny.

Celem projektu jest ożywienie przestrzeni ważnego punktu komunikacyjnego na północy Poznania, łączącego centrum miasta z jego przedmieściami. Budowanie poczucia więzi wśród 

członkiń i członków lokalnej wspólnoty na przestrzeni nie tylko Naramowic ale także Umultowa, Moraska-Radojewa, wraz z sąsiadującą "sypialnią" osiedli wielomieszkaniowych.

9
Centrum sportowo-rekreacyjne na 

Wichrowym Wzgórzu
Wydział Oświaty

XX Liceum 

Ogólnokształcące
499 900 w trakcie realizacji

1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na I etap prac - budowę wieży przy linarium, podpisanie umowy w lipcu br.

2. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na II etap prac - oświetlenie boiska.

Przedszkole nr 116 66 100 w trakcie realizacji Wykonano I etap prac modernizacyjnych, zadanie w trakcie realizacji.

Przedszkole nr 127 66 000 w trakcie realizacji Wyłoniono wykonawcę robót, realizacja zadania w lipcu br.

Przedszkole nr 129 66 000 w trakcie realizacji Rozpoczęły się prace związane z likwidacją starej betonowej nawierzchni, trwa realizacja zadania.

Przedszkole nr 131 66 000 zadanie zrealizowane Wykonano demontaż alejek asfaltowych, ułożono kostkę pozbrukową wokół  budynku ,wyrównano teren placu zabaw.

Przedszkole nr 140 66 000 w trakcie realizacji Wykonano część prac modernizacyjnych -usunięto starą asfaltową nawierzchnię, ułożono kostkę pozbrukową. Trwa realizacja zadania

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 Wykonano oświetlenie boiska, podpisano umowę z wykonawcą na modernizację placu zabaw - realizacja w sierpniu 2018 r.

13 Remont holu SP6 na osiedlu Rusa Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 6 499 000 w trakcie realizacji 28 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych, trwa realizacja zadania.

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 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania

Przedszkole nr 7 21 670 w trakcie realizacji Prace rozpoczną się z chwilą przeniesienia placówki do nowego budynku.

15 Radosny sport Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 255 000 w trakcie realizacji Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

Wydział Oświaty
Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń 

przedszkoli
10

Wydział Oświaty
Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, 

Junikowa, Ławicy,Górczyna
14
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16 Szkoła marzeń Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 46 499 000 w trakcie realizacji

1. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę istniejącej dobudowy oraz rozbudowę i przebudowę budynku szkoły

2. W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót związanych z rozbiórką istniejącej dobudowy oraz robotami fundamentowymi

3. W wyniku zapytania ofertowego wybrano inspektora nadzoru inwestorksiego przy przebudowie i rozbudowie szkoły

17 Trener osiedlowy i trener senioralny Wydział Sportu

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu

1 695 000 w trakcie realizacji

Program Trener Osiedlowy i Senioralny w drugim kwartale 2018 roku zaczął wchodzić w fazę właściwą. Na początku kwietnia w Chycinie odbyło się wyjazdowe szkolenie Trenerów 

Osiedlowych, na którym przeszli oni przez kursy doskonalące oraz przeszkolenia właściwe w zakresie zajmowanego stanowiska. Od tego czasu stopniowo uruchamiano kolejne boiska gdzie 

prowadzone są zajęcia. Wymagało to uzgodnień z dyrektorami szkół, podpisania dwustronnych umów oraz ustalenia warunków współpracy. W zakresie komponentu Trener Senioralny zajęcia 

cały czas trwały. Tygodniowo z zajęć korzystało blisko 120 grup ćwiczebnych. W ostatnim tygodniu czerwca ilość grup zaczęła spadać i czasie wakacji osiągnie ilość ok. 50 grup. Również w 

drugiej połowie czerwca odbyły się dwie duże imprezy sportowo- rekreacyjne. Spartakiady (20 czerwca - Spartakiada Trenera Osiedlowego oraz 21 czerwca - Spartakiada Trenera 

Senioralnego) zgromadziły odpowiednio blisko 1200 dzieci oraz przeszło 350 seniorów. W obydwu przypadkach pobity został rekord frekwencji. 

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: 31.12.2018 r

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.

W związku z aktualizacją dokumentacji projektowej, trwa uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych po których zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych

19 Aktywna mama i szczęśliwe dziecko! Wydział Sportu
Fundacja Aktywnego 

Zdrowia
37 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zajęcia w ramach projektu trwały do 21.06.2018 r. W  projekcie przeprowadzono w sumie 26 zajęć w dwóch 

szkołach (14 zajęć w SP nr 61 w Szczepankowie oraz 12 zajęć w SP nr 63 na Starołęce). Wzięło w nich udział 55 Pań i 83 dzieci. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w nowych 

lokalizacjach, szczególnie w szkole na Starołęce.  Pod koniec wiosennego cyklu rozdano nagrody dla mam i dzieci z najwyższą na zajęciach frekwencją (m. in. książki, bilety do parku 

linowego, frotki na nadgarstek do fitnessu) . W każdej szkole dokonano przynajmniej czterokrotnie pomiarów analizy składu ciała (przynajmniej raz w miesiącu), które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem wśród Pań. Obecnie projekt znajduje się w fazie przerwy wakacyjnej.  Reaktywacja zajęć rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie września. 

Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. 

Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r. 

20 Bezpieczny student Wydział Sportu
Klub Sportowy Akademia 

Judo
165 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zapisanych w projekcie uczestników jest 189. Studenci ćwiczą w 8 grupach, maksymalnie po 25 osób. Zajęcia 

odbywają się na sali judo w Poznaniu, przy ul. Taborowej 1. W każdej grupie odbyło się min. 8 zajęć w miesiącu po 1,5h. W okresie tym trwała także promocja. Wydrukowane plakaty i ulotki 

zostały rozdane i rozwieszone na wyższych uczelniach na terenie Poznania. Kolejnym etapem był konkurs w radiu Meteor, gdzie również promowano wydarzenie, pojawiła się reklama na 

telebimach w 4 miejscach w Poznaniu, która zachęcała studentów do treningów. Pomogły również uczelnie wyższe promując projekt na swoich stronach internetowych i fanpagach. 

Zawodnicy otrzymali judogi. Beneficjenci zadania uczestniczyli w Campie z Gwiazdą Igrzysk - wicemistrzem olimpijskim z Rio de Janerio - Stivensem Travisem. 

Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. 

Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r
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21 Aktywna mama i szczęśliwe dziecko Wydział Sportu
Fundacja Aktywnego 

Zdrowia
139 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale wszystkie zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Zajęcia w ramach projektu trwały do 21.06.2018 r. Na Chartowie, Ratajach i Żegrzu zrealizowano w sumie 98 zajęć 

w siedmiu szkołach podstawowych (15 zajęć w SP nr 50, 19,6,3; 14 zajęć w SP nr 64 oraz po 12 zajęć w SP nr 51 i 20). Wzięło w nich udział ok. 150 kobiet i ok. 200 dzieci. Dla 68 kobiet zostały 

ułożone indywidualne diety. W porównaniu do edycji 2017 roku Panie uczęszczały na zajęcia z większą regularnością. Pod koniec wiosennego cyklu rozdano nagrody dla mam i dzieci z 

najwyższą na zajęciach frekwencją (m. in. książki, bilety do parku linowego, frotki na nadgarstek do fitnessu) . W każdej szkole dokonano przynajmniej czterokrotnie pomiarów analizy składu 

ciała (przynajmniej raz w miesiącu), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Pań. Obecnie projekt znajduje się w fazie przerwy wakacyjnej.  Reaktywacja zajęć rozpocznie się 

prawdopodobnie w drugiej połowie września. 

Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. 

Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r. 

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 zostały przesunięte środki na wybieg dla psów do realizacji przez ZZM.

23 Bezpieczna droga rowerowa Wydział Transportu i Zieleni ZDM 100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r. w trakcie realizacji Trwają negocjacje z Aquanet odnośnie warunków odwodnienia

24
Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych 

rozwiązań #rowerowypoznań
Wydział Transportu i Zieleni ZDM 150000 - 2018 r. 350000 - 2019 r. w trakcie realizacji Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

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. Wyłoniono Wykonawcę, oczekiwanie na podpisanie Umowy.

27
Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie 

rowerem
Wydział Transportu i Zieleni ZDM 355 000 w trakcie realizacji Zadanie zostanie zrealizowane przez ZRD w zakresie naprawy nawierzchni i obniżenia krawężników. Planowe zakończenie - do końca 2018 roku.

28 Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom Wydział Transportu i Zieleni ZDM 460 000 w trakcie realizacji
Wykonano remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej (ciętej) ulicy Ślusarskiej odc. Pl. Kolegiacki-Woźna. Realizacja zadania w toku - kolejne lokalizacje uzależnione są od decyzji 

Miejskiego Konserwatora Zabytków.

29
Nowoczesne przystanki tramwajowe na 

Malcie (Warszawska)
Wydział Transportu i Zieleni ZTM 500 000 w trakcie realizacji

Przygotowywane jest postępowanie na zaprojektowanie i realizację monitoringu oraz tablic informacji pasażerskiej wraz z niezbędnymi przyłączami w tym dla ul. Warszawskiej. Pozyskano 

dodatkowe środki z RO Warszawskie-Pomet-Maltańskie na zmianę kamer panoramicznych na obrotowe na przystankach Łomżyńska i Krańcowa. Zawarto umowę 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
Wykonano dokumentacje projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty wynikające z kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez projektanta, WJPM zorganizował 

spotkanie z wnioskodawcą celem omówienia zakresu realizacji prac.

31
Świerczewskie centrum sportu i rekreacji 

(ul.Buczka)

Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 

Miasta

499 900 w trakcie realizacji
Wykonano dokumentacje projektową dotyczącą realizacji zadania. Z uwagi na wysokie koszty rozwiązania zaproponowanego przez projektanta w zakresie podbudowy boiska, WJPM zleci w 

lipcu przygotowanie projektu zamiennej konstrukcji wzmocnienia podłoża, który prawdopodobnie pozwoli zaoszczędzić środki i obniżyć wyliczone przez projektanta koszty budowy boiska.

32 Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!

Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 

Miasta

306954 (PBO)

11.860 (Osiedle Kwiatowe)

318.814 RAZEM

w trakcie realizacji
W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, który złożył ofertę na kwotę 318.803,70 zł. Ponieważ oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie na realizację wniosku, 

Osiedle Kwiatowe ze swoich środków dołożyło 11.860,00 zł, aby można było podpisać umowę z wykonawcą. Zmiana zatwierdzona zastała na sesji Rady Miasta w dniu 26.06.2018 r.

33 Aktywni i zdrowi
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

Stowarzyszenie „Ratajskie 

Centrum Kultury”
244 820 w trakcie realizacji

Podczas realizacji zadania w okresie od 16.03.2018 r. do 29.06.2018 r. wyłonione w drodze konkursu ofert Stowarzyszenie „Ratajskie Centrum Kultury”, w ośmiu placówkach przeprowadziło dla 

mieszkańców Rataj niemal 400 różnego rodzaju zajęć fizycznych, ukierunkowanych na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia, a także zachęcjących do aktywnego stylu życia i 

stosowania zbilansowanej diety dostosowanej do potrzeb. W zajęciach uczestniczyło ponad 350 osób. Podjęto działania promocyjne, na bieżąco wzbogacane fotorelacjami i informacjami 

m.in. w mediach społecznościawych. 

34 Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Kobiet DBAMY 

O MAMY

62 180 w trakcie realizacji

W efekcie realizacji zadania od 16.03.2018 r. do 29.06.2018 r. wyłonione w drodze konkursu ofert Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet DBAMY O MAMY przeprowadziło 65 zajęć, podczas 

których kobiety od 18 r. ż. mogły nabywać umiejętności jak prawidłowo ćwiczyć mięśnie dna miednicy (w trzech grupach). W zajęciach wzięło udział łącznie ponad 100 uczestniczek. 

Przeprowadzono także dwa warsztaty dot. ww. zagadnienia, w których uczestniczyły 23 osoby. Podjęto także pozostałe dzialania uwzględnione w harmonogramie projektu, w tym dzialania 

promocyjne.


