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1 Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji WGN/ZKZL 2 000 000 w trakcie realizacji
Roztrzygnięta została procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy dokumentacji technicznej remontu budynku dawnego kina "Olimpia". 28 sierpnia podpisana została umowa z 

Wykonawcą. Trwa przygotowywanie dokumentacji przez Wykonawcę. 

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. Dokumentacja została opracowana. Ogród Zoologiczny otrzymał pozwolenie na budowę. Termin wykonania 

prac do 7.12.2018 r. Wykonano prace ziemne, niwelację terenu pod budynek, prace fundamentowe i ich izolację, wzniesiono ściany nośne, zewnętrzne oraz ścianki działowe. Wykonano 

przyłącze prądu oraz przyłącze wody do budynku. Został zakończony I etap budowy.

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. W trakcie jest procedura wyboru dostawcy automatycznej toalety, 

która stanie w sąsiedztwie rynku. Przetarg prowadzony jest w ramach projektu Rozbudowy sieci atomatycznych toalet w Poznaniu. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy z 

wybranym dostawcą. Ponieważ liczymy się a możliwością, że toaleta zostanie dostarczona na początku przyszłego roku, przenieśliśmy kwotę zaplanowaną na jej zakup na 2019 r. W trakcie jest 

procedura legalizacyjna i realizowane są projekty przyłączy do obiektu. W najblizszych dniach planujemy również zlecić wykonanie zabudowy pojemników na odpady zlokalizowanych na 

rynku wg projektu zaakceptowanego przez wnioskodawcę. Na ukończeniu jest procedura wyboru wykonawcy - realizacja zaplanowana jest na listopad br. 

Uchwałą nr LXXIII/1364/VII/2018 RMP z dn. 25.09.2018 umniejszono plan zadania roku 2018 o kwotę 340.000,00 zł. i przeniesiono ją na rok 2019.

4 Żółwi dom
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
ZOO - Poznań 455 000 w trakcie realizacji

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została wyłoniona firma projektowa. 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. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo, na jego podstawie została wyłoniona firma budowlana z którą 

w miesiącu październiku zostanie podpisana umowa. Wykonano odwierty i badania podłoża.

5 Woliera dla ar
Wydział Gospodarki 

Komunalnej

Palmiarnia Poznańska - 

Poznań
220 000 zrealizowano

Zadanie zrealizowano.  W ramach projektu wykonano nową wolierę  dla 2 Ar Araraun o wymiarach 2,50 x 7,50 m o wysokości 6,00 m oraz nową wolierę dla Amazonek (Amazona sp.) o 

wymiarach 2,00 x 2,80  o wysokości 2,90 m. Dwie nowe woliery są częścią dwóch pawilonów. Niewątpliwie uświetniają ogólny wystrój pawilonów i są ich ozdobą. Udekorowane zostały 

konarami drzew, aby odwzorować naturalne środowisko i warunki życia papug. Ze względu na utrzymanie czystości oraz czekającą Palmiarnię Poznańską modernizację na tym etapie woliery 

nie mogły zostać wyposażone w rośliny oraz wodospad. Ary Ararauny są jednymi z największych papug na Ziemi, wybudowanie dla nich nowej, tak dużej i przestronnej woliery umożliwi im 

latanie, co we wcześniejszych warunkach nie było możliwe. Mało który ogród zoologiczny posiada woliery dla Ar takiej wilekości. Konstrukcja klatek jest bardzo solidna, ponieważ Ary mają 

niezwykle silne dzioby. Klatki posiadają dodatkowo siatki zabezpieczające, aby w pełni chronić odwiedzających. Otwarcie obiektu nastąpiło 12 października 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. W dniu 07.09.2018 r. protokolarnie został odebrany program 

funkcjonalno-użytkowy 

z elementami koncepcji architektonicznej. Zakres przedmiotowej inwestycji został ustalony oraz pozytywnie zaakceptowany z wnioskodawcą, Radą Osiedla Naramowice, Miejskim 

Konserwatorem Zabytków oraz Plastykiem Miejskim.

Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem szacunkowym wartość kosztorysowa przewidzianych robót dla celu realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 802.725,38 PLN brutto.
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7 Rekreacja na Smochowicach Wydział Kultury Estrada Poznańska 182 000 zrealizowano

Został zrealizowany cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Smochowice - Krzyżowniki, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku, przede wszystkim mieszkańców osiedli 

peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. W terminie 9-10.06.2018 odbył się dwudniowy SMOCHY FESTIWAL – impreza pod znakiem muzyki, podczas której na dużej scenie 

prezentowane były lokalne grupy muzyczne i taneczne, jak również odbyły się koncerty zespołów DŻEM i VARIUS MANX. W ramach programu imprezy zrealizowane były równię działania 

rekreacyjne i artystyczne, warsztaty tematyczne (rękodzieła artystycznego, pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne). Ponadto cyklicznie w każdy wakacyjny 

piątek (od 22.06.2108 do 31.08.2018) zostało zrealizowanych 11 seansów kinowych.

Miejsce: na terenie rekreacyjnym przy ul. Braniewskiej, Poznań – Smochowice.

Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny.

Organizatorzy: Miasto Poznań, Estrada Poznańska

Partner: Rada Osiedla Smochowice-Krzyżowniki

8 Letnie kino familijne na północy Poznania Wydział Kultury Estrada Poznańska 38 000 zrealizowano

Zrealizowano cykl 4 plenerowych projekcji kina plenerowego, każdorazowo poprzedzanych prelekcją. Każdorazowo, w popołudnie poprzedzające projekcję, organizowane były zajęcia - 

warsztaty artystyczne i spektakle skierowane do młodszych mieszkańców

Terminy: 13 i 27.07.2018, 10 i 24.08.2018

Miejsce: boisko ZSP nr 1 (os. Łokietka 104, Poznań)

Całość programu dostępna była bezpłatnie.

Organizatorzy: Miasto Poznań, Estrada Poznańska

Partnerzy: Rada Osiedla Naramowice, Zespół Szkół nr 1 os. Łokietka 104

9
Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym 

Wzgórzu
Wydział Oświaty

XX Liceum 

Ogólnokształcące
499 900 w trakcie realizacji Postawiono czwartą wieży typu linarium, uzupełnienie parku linowego. W ramach zadania zostanie jeszcze doświetlone boisko TPS WINOGRADY. Zakończenie zadania do końca 2018 roku.

Przedszkole nr 116 66 100 zadanie zrealizowane Zadanie zakończone.

Przedszkole nr 127 66 000 zadanie zrealizowane Zadanie zakończone.

Przedszkole nr 129 66 000 zadanie zrealizowane Zadanie zakończone.

Przedszkole nr 131 66 000 zadanie zrealizowane Zadanie zakończone.

Przedszkole nr 140 66 000 w trakcie realizacji Trwa realizacja zadania - zakończenie listopad 2018 r.

11
Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła 

Podstawowa 62
Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa  nr 62 250 000 w trakcie realizacji Uruchomiono pracownię informatyczną, prowadzone są ostatnie zakupy wyposażenia pracowni geograficznej, biologicznej i fizycznej.

12
Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy 

wszystko!
Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 64 130 000 w trakcie realizacji Wykonano oświetlenie boiska, trwa modernizacja placu zabaw - zakończenie listopad 2018 r.

13 Remont holu SP6 na osiedlu Rusa Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 6 499 000 zrealizowane Wykonano kompleksowy remont holu.

Szkoła Podstawowa nr 78 288 487 w trakcie realizacji Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedszkole nr 36 69 843 w trakcie realizacji Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedszkole nr 7 21 670 zadanie zrealizowane Zakupiono wewnętrzne mini place zabaw z elementami sensorycznymi.

15 Radosny sport Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 255 000 w trakcie realizacji W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca zadania w formule "zaprojektuj i zbuduj", trwają uzgodnienia w Wydziale Urbanistyki i Architektury. 

16 Szkoła marzeń Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 46 499 000 w trakcie realizacji Trwają prace związane z rozbudową szkoły.

Wydział Oświaty
Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń 

przedszkoli
10

Wydział Oświaty
Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, 

Junikowa, Ławicy,Górczyna
14
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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 trzecim kwartale 2018 r. zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Reaktywacja zajęć po wakacjach rozpoczęła się od 17.09.2018 r. Wraz z nią ruszyła nowa kampania marketingowo-

informacyjna, choć większość uczestniczek stanowią Panie, które brały udział w Projekcie przed wakacjami. Zajęcia dla dzieci cały czas są różnicowane, choć przeważa forma połączenia 

zajęć plastycznych z zabawami ruchowymi. Zajęcia fitness zostały urozmaicone poprzez zakup drobnego sprzętu (gum oporowych). Mniej więcej raz w miesiącu przeprowadzane są pomiary 

analizy składu ciała. Chętne Panie mogą ponadto korzystać z układanych co tydzień nowych jadłospisów.

Planowane jest by zajęcia dbywały się wg ustalonego grafiku do pierwszego tygodnia grudnia.

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 okresie lipiec - siepień zgodnie z harmonogramem zajęcia nie odbywały się. We wrześniu - z uwagi na nagłą 

i trudną sytuację sali na Taborowej - zajecia zostały zawieszone i rozpoczęły się od 1.10.2018 (salia POSiR i Warta Poznań). Od 8.10.2018 zajecia wrócilły na salę przy ul. Taborowej i rozpoczęły się 

we wszystkich grupach.

Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. 

Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r

21 Aktywna mama i szczęśliwe dziecko Wydział Sportu
Fundacja Aktywnego 

Zdrowia
139 000 w trakcie realizacji

W trzecim kwartale 2018 r. zakładane cele projektu zostały zrealizowane. Reaktywacja zajęć po wakacjach rozpoczęła się od 17.09.2018 r. Wraz z nią ruszyła nowa kampania marketingowo-

informacyjna, choć większość uczestniczek stanowią Panie, które brały udział w Projekcie przed wakacjami. Zajęcia dla dzieci cały czas są różnicowane, choć przeważa forma połączenia 

zajęć plastycznych z zabawami ruchowymi. Zajęcia fitness zostały urozmaicone poprzez zakup drobnego sprzętu (gum oporowych). Mniej więcej raz w miesiącu przeprowadzane są pomiary 

analizy składu ciała. Chętne Panie mogą ponadto korzystać z układanych co tydzień nowych jadłospisów.

Planowane jest by zajęcia dbywały się wg ustalonego grafiku do pierwszego tygodnia grudnia.

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 Zadanie w trakcie projektowania w PIM. Uchwałą Rady Miasta przeniesiono środki (14 tys.) na wybieg dla psów.

23 Bezpieczna droga rowerowa Wydział Transportu i Zieleni ZDM 100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r. w trakcie realizacji
Na stronie ZDM trzykrotnie ukazywało się ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca został wybrany. Uchwałą Rady Miasta Poznania środki na realizację przesunięto na 

rok 2019.

24
Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych 

rozwiązań #rowerowypoznań
Wydział Transportu i Zieleni ZDM 150000 - 2018 r. 350000 - 2019 r. w trakcie realizacji Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

25
Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, 

Wola
Wydział Transportu i Zieleni ZDM 100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r. w trakcie realizacji Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Litewskiej, oraz wymiana nawierzchni w dalszej części (za restauracją Meridian) - roboty w trakcie realizacji
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26 Wybieg dla psów na Naramowicach Wydział Transportu i Zieleni ZZM 110 000 zrealizowano Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomysłodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Wyłoniono Wykonawcę, prace zakończone.

27
Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie 

rowerem
Wydział Transportu i Zieleni ZDM 355 000 w trakcie realizacji Poprawa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofa - umowa w trakcie realizacji

Umowa z dnia 2018-04-17 o numerze  Dz .TBU.3413.38.2018 -  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni z kostki starobrukowej na ul. Wodnej w 

Poznaniu na odcinku : Pl. Kolegiacki - Klasztorna oraz w ul. Ślusarskiej na odcinku  : Pl. Kolegiacki - Woźna. Zadanie zrealizowane.                  

Umowa z dnia 2018-07-19 o numerze  Dz .TBU.3413.99.2018 -  Wykonanie renowacji kostki kamiennej rzędowej  (staroużytecznej) -  cięcie oraz licowanie starobruku na terenie miasta Poznania. 

Zadanie realizowane miedzy innymi ze środków budżetowych wydatkowanych na  zadania ujęte w planie finansowym  ZDM: 60016-4270-201-00107 - bruk przyjazny pieszym i rowerzystom: 245 

000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami 

środki przeznaczone na ten cel na 2018 rok przesunięto na 2019 rok. 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. Wygrodzenia zostaną wymienione w 2018 roku do granicy powierzonych MPK na ten cel środków. Pozostałe elementy 

(błotochrony) zostaną wymienione w 2019 roku w ramach inwestycji ZTM.

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 zlecił w 

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

trakcie prowadzenia prac wykonano badania gruntowe, które wykazały obecność zanieczyszczeń ropopochodnych, w związku z czym zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań 

chemicznych gruntu. Wyniki badań oraz wnioski projektanta będą znane pod koniec października, co pozwoli WJPM podjąć kolejne działania. Środki przeniesiono do wydatkowania na rok 

2019.

32 Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!

Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 

Miasta

306954 (PBO)

11.860 (Osiedle Kwiatowe)

318.814 RAZEM

zrealizowano Zadanie zrealizowano. Otwarcie obiektu 5 października 2018 r. 

33 Aktywni i zdrowi
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

Stowarzyszenie „Ratajskie 

Centrum Kultury”
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”. 

34 Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Kobiet DBAMY 

O MAMY

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. 

ZDM28 Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom w trakcie realizacji460 000Wydział Transportu i Zieleni


