STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 - III kwartał 2018
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„Święty Marcin – re-ANIMACJA” 2016

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
Miasta

98 210,00 zł
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zrealizowano

Zakończono.

w trakcie realizacji

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano wszelkie pozwolenia niezbędne do realizacji zadania. Przekazano do realizacji do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. W marcu 2018 r. PIM ogłosił przetarg na
wykonawstwo. Nie wpłynęła żadna oferta - przetarg pozostał nierozstrzygnięty. Przetarg ponowiono w maju 2018 r. - ponownie pozostał on nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. PIM przystąpił do realizacji zamówienia w
trybie z wolnej ręki. W dniu 29.08.2018 r. podpisana została z wykonawcą umowa na wykonanie oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Chrobrego. Planowane
zakończenie prac w tym zakresie - do końca lutego 2019 r.

w trakcie realizacji

We wrześniu br. dokonano akutualizacji inwentaryzacji zieleni. Trwa procedura przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinkę, której uzyskanie pozwoli dokonać ogłoszenia procedury przetargowej na
wykonanie prac budowlanych. Termin zakończenia prac przewidziany jest na pierwszą połowę 2019 roku.

2

Budowa oświetlenia nad Wartą

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
Miasta

482 000,00 zł

3

„Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów”

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
Miasta

440 000,00 zł

4

Taras widokowy na Ratuszu miejskim

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

20 000,00 zł

_

realizacja niemożliwa

Realizacja projektu niemożliwa ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak możliwości technicznych dla realizacji zadania. Zadanie nie zostało podjęte.

Wydział Gospodarki Komunalnej przekazane do Wydziału Transportu i Zieleni
(ZDM)

200. 000,00 zł -do
ZDM została przekazana kwota
180.199,28 zł w dniu 27.09.2016r.

zrealizowano

W 2016r. Zostało zakupionych 70 koszy ulicznych za kwotę 20 233,50 zł brutto oraz 100 koszy ulicznych czarnych na słupkach za kwotę 30 750,00 zł brutto. Na montaż została zarezerwowana kwota 15 616,50 zł brotto.
Montaż powyższych koszy został wykonany w 2017r. Za kwotę 64 950,00zł zostało wykonane ciśnieniowe mycie chodników w celu usunięcia zaplamienia pochodzącego organicznego. Do 15 kwietnia 2017 roku wykonano
również poziome oczyszczanie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, chodników za kwotę 48 649,28 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej
(Palmiarnia Poznańska)
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105 000,00 zł

zrealizowano

Zrealizowano na poczatku listopada 2016 r. Kwota 35.657,00 zł. nie zostanie wydatkowana. 5 000 zł przeznaczone na biezące utrzymanie obiektu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

10 000,00 zł

zrealizowano

Kwota w wysokości 2,500 zł została przeznaczona na zorganizowanie w dniu 19 marca 2016 Pikniku ekologicznego nad rzeką Glówną, w tym posprzątanie terenu wzdłuż jej biegu. Pozostały budżet w wysokości 7500 zł
został przeznaczony na profesjonalne posprzątanie terenu w obrębie rzeki Głównej przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot po zakończeniu sezonu, tj. w ostatnim tygodniu listopada 2016 r.

zrealizowano

Zakończono.

zrealizowano

Zakończono.

zrealizowano

Zakończono.

zrealizowano

Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń. Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego przekazała na konto Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną dotację w wysokości 178 565,83 zł

zrealizowano

Wymiana siedzisk na stadionie lekkoatletycznym oraz zakup sprzętu sportowego.

w trakcie realizacji

W październiku 2016r. Gabinet Prezydenta przekazał WTiZ realizację zadania „Cyklo-stop Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania”. Środki na ten cel zostały przekazane w grudniu 2016 r. Na podstawie
wstępnych ustaleń z Wnioskodawcą Cyklo-stopu, w przypadku dostatecznej ilości środków, w ramach tego zadania realizowany będzie projekt i wykonanie pomostu w Kiekrzu. W marcu 2017 r. na spotkaniu Zespołu ds.
Plażojady przedstawiono wstępną koncepcję realizacji zadania Cyklo-Stop wraz z pomostem nad jez. Kierskim. Dnia 10 marca 2017r. odebrana została wstępna, uzgodniona z Zespołem oraz Wnioskodawcą, koncepcja
dla zadania. W styczniu 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. Przewidywane zakończenie prac w październiku 2018 r.

5

Czyste Stare Miasto

6

Fontanny w Parku Wilsona

7

Główna Rzeka Poznania

8

Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 62

Wydział Oświaty

495 321,00 zł

9

Sale samodzielności dla uczniów
niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr
101 w Poznaniu

Wydział Oświaty

90 000,00 zł

10

Junikowo na sportowo

Wydział Oświaty

487 267,00 zł

11

„Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia
rekreacyjne dla mieszkańców Poznania”

Wydział Sportu

1 390 000,00 zł

12

Remont stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie

Wydział Sportu

198 179,00 zł

13

Cyklo-Stop Północno-zachodnia Brama turystyczna
Poznania

Wydział Transportu i Zieleni (pierwotnie
POSiR)

452 500,00 zł

14

Skatepark na Świerczewie

Wydział Sportu (POSiR)

4
3
1
0
0
0
4
9
5
9
0
0
0
4
8
1
2
1
1
1
9
8
r
e
a
l
i
z
o
w
a

300 000,00 zł

w trakcie realizacji

Lokalizacja wskazana w projekcie PBO nie nadawała się do zrealizowania inwestycji (pozostałości po bunkrach i schronach, sąsiedztwo domków jednorodzinnych). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na działce nr 3/46,
ark.13, obr. Dębiec. Wykonano mapę do celów projektowych.
W 2017 r. uszczegółowiono zakres inwestycji z Wnioskodawcą projektu PBO. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

15

Skatepark Czecha

Wydział Sportu (POSiR)

450 000,00 zł

w trakcie realizacji

Lokalizacje wskazane w projekcie PBO nie nadawały się do zrealizowania inwestycji (pozostają w trwałym zarządzie ZZM). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na działce nr 29/1, ark.06, obr. Chartowo. Wykonano mapę
do celów projektowych.
W 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcę projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przeprowadzono przetarg bez rozstrzygnięcia.
PIM prowadzi negocjacje z wykonawcami w celu podpisania umowy na realizację inwestycji do końca roku 2018.
Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W 2016 r. ustalono dwie lokalizacje inwestycji : 1) na działkach nr 15 i 26/11, ark.10, obr. Krzesiny oraz 2) na działce nr 1/18, ark. 41, obr. Kobylepole. Podzielono inwestycję pomiędzy POSiR i ZZM.

16

Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej

Wydział Sportu (POSiR) / ZZM

470 000,00 zł

z
ł

POSiR realizuje cześć zadania w Szczepankowie (siłownia).Wykonano Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Podpisano umowę na realizację inwestycji z terminem - kwiecień 2019r.
w trakcie realizacji
ZZM w 2017 r. wykonał projekt zagospodarowania terenu przy ul. Świątniczki, a w 2018 r. wyłonił Wykonawcę, prace w trakcie realizacji.
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17

Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań

z
ł

18

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

w trakcie realizacji

Trwają uzgodnienia dotyczące ostatecznej koncepcji projektu. W tej samej lokalizacji Radni Miejscy zgłosili potrzebę zaplanowania budowy krytej pływalni. W związku z tym, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac nad
oddzielnym projektowaniem toru wrotkarskiego na rzecz opracowania wspólnej koncepcji, zakładającej zagospodarowanie fragmentu Parku Kasprowicza, uwzględniającej pływalnie letnią, tor wrotkarski oraz pływalnie
krytą ze wspólną częścią szatniowo-socjalną dla pływalni i toru wrotkarskiego. Podpisano umowę na wykonanie projektu obiektu oraz dokumentacji niezbędna do przygotowania terenu pod inwestycję. Zadanie
realizowane w ramach realizacji zadania SP/P/033 Budowy pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza. Trwa uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz warunków przyłączeniowych od gestorów.
Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

realizacja niemożliwa

5 lipca 2016 r. wykoanana została "Ekspertyza dotycząca analizy uwarunkowań przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie założenia winnicy na ogólnodostępnych miejskich terenach Miasta Poznania" przez
specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspertyza ta potwierdza, że nie ma możliwości realizacji winnic w miejskich terenach zieleni otwartej i ogólnodostępnej, a zwłaszcza na skarpach Ostrowa
Tumskiego.

zrealizowano

Zakończono.

zrealizowano

Koncepcja została wykonana.

zrealizowano

Koncepcja została odebrana.

w trakcie realizacji

Odebrano koncepcję pod koniec grudnia 2016r. Po przeprowadzeniu konsultacji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 30.11.2017 r. Wartość zlecenia: 68 880,00 zl. Ze względu na długi
termin uzyskiwania mapy do celów projektowych oraz uzgadnianie dokumentacji, zadania nie wykonano w roku 2017. Aktualnie trwa opracowywanie projektów branżowych i ich uzgadnianie z gestorami sieci. Trwa
projektowanie.

zrealizowano

Zadanie zrealizowane.

zrealizowano

zadanie zrealizowano

9
2
2

zrealizowano

Podczas odbiorów w dniu 24 i 25 listopada 2016r. zgłoszono usterki z terminem wykonania do 9 grudnia 2016r. Usterki odebrano w dniu 12 grudnia 2016r. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki zostały zwrócone.

9
5

w trakcie realizacji

Realizacja zdania zostanie przesunięta na 2019 rok.

Wydział Sportu (POSiR)

1 617 000 zł

Winnice Poznania

Wydział Transportu i Zieleni

500 000,00 zł

19

Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka,
Strzeszynek, Kiekrz

Wydział Transportu i Zieleni

1 993 000,00 zł

20

Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

100 000,00 zł

21

Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z
projektem budowlanym, wykonawczym oraz
kosztorysami inwestorskimi i ofertowym

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

80 000,00 zł

22

Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa
(koncepcja i projekt)

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

300 000,00 zł

23

Rowerowy Łazarz

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

110 000,00 zł+ 15
000,00 zł

24

Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

110 000,00 zł+ 15
000,00 zł

25

100 Drzew dla Łazarza

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

110 000,00zł+ 4
500,00zł

26

Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i
przedszkola

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

403 233,00 zł+ 20
000,00 zł

27

Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawińcu"

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

500 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, na podstawie której wybudowano park rekreacyjno-sportowy przy Żurawincu oraz przeprowadzono bieżące utrzymanie parku.

28

Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z
wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów
wewnątrz osiedla Orła Białego

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

450 000,00 zł

zrealizowano

Utworzono teren spacerowo-rekreacyjny wewnątrz osiedla Orła Białego ( wykonano alejki parkowe wraz z oświetleniem).

29

Sportowy Raj - Miejskie Centrum MultisportowoIntegracyjne

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

283 614,00 zł

30

Smochy Pumptrack. Projekt mieszkańców Osiedla
Krzyżowniki - Smochowice

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

31

Wildeckie place zabaw oraz place sportoworekreacyjne do uprawiania sportów miejskich

32
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zrealizowano

Zamontowano urządzenia do Parkour łącznie z wykonaniem nawierzchni syntetycznej na podstawie dokumentacji projektowej.

300 000,00 zł

zrealizowano

Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybudowano pumptrack - tor rowerowy dla dorosłych i dzieci.

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

495 000,00 zł

zrealizowano

Zadanie zrealizowano - zostanie wydatkowane jeszcze 10 tys. zł na postawienie ławek.

Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa
drewnianej wieży widokowej na Szachtach

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

500 000 zł (planowo)

w trakcie realizacji

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wieży widokowej na Szachtach. Z uwagi na fakt, że drugi przetarg został unieważniony (zbyt wysoki koszt ofert), ZZM przesunął realizację zadania na 2018 r. W 2018 roku
ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę zadania. Trwają prace budowlane, zakończenie zadania do końca listopada 2018 r.

33

Zieleniec przy ul. Dolna Wilda

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

255 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą parku przy ul. Dolna Wilda oraz układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni.

34

Park Astronomiczny obok Obserwatorium

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

230 000,00 zł

zrealizowano

Zamontowano ławki, tablice informacyjne, nasadzono rośliny, ułożono układ słoneczny w formie nawierzchni z kostki granitowej. Zlecono prace bieżące w parku.

35

Oświetlenie górek saneczkowych - 100% więcej
zimy

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

21 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano oświetlenie górki saneczkowej na os. Tysiąclecia.

36

Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w Parku nad
Wartą wraz z otoczeniem

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

300 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano dokumentację projektową rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą. Niewykorzystaną kwotę ZZM oddał do budżetu miasta.

37

Rekreacja na Strzeszynie

Wydział Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta

581 848,00 zł (z
czego 53 000,00 zł przeniesiono do
innych wydziałów)

zrealizowano

Zrealizowano wszystkie elementy wniosku PBO 2016 w tym.: animacje kulturalne i sportowe, pumptrack przy ul. Homera, boisko i plac zabaw ul. Puszkina/Kaczmarskiego, podest rolkarski i altana ul. Homera, linarium ul.
Krajanecka.

zrealizowano

Celem projektu było:
• Zapewnienie bezpiecznej drogi z przystanków tramwajowych na ul. Fredry i autobusowych na al. Niepodległosci do budynku Biura Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych przy al. Niepodległości 29 w
Poznaniu. W tym celu zostały zainstalowane linie naprowadzające z elastycznej żywicy metakrylowej.
• Przystosowanie budynku Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków na ul. Wodnej 27 w Poznaniu do samodzielnego poruszania się zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, korzystania z wind oraz poprawa
informacji na zewnątrz i wewnątrz budynku.

38

Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

115 176,00 zł (projekt graniczny,
kwota pomniejszona)
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