STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - I kwartał 2019

nazwa projektu

lp.

Wydział

Jednostka/podmiot realizujący

kwota planowo przeznaczona na
realizację projektu

aktualny etap realizacji projektu:
zrealizowano / w trakcie realizacji

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2019

1

Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener
Przedszkolaka.

2

Skończmy ze smogiem w Poznaniu!

3

Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań

4

Od Przedszkola do Seniora na Winogradach

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w
Poznaniu

1 975 000

w trakcie realizacji

W dniu 10.01.2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 112/2019/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 18 lutego 2019 r. realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z
Fundacją zawarta została w dniu 25 lutego 2019 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie.
W celu jego prowadzenia powołany został zespół koordynacyjny projektu a dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania, do jego obsługi
księgowej zaangażowano profesjonalne biuro rachunkowe, posiadające praktykę w rozliczaniu dotacji ze źródeł publicznych. Z początkiem marca
rozpoczęły się cykliczne zajęcia w sprawdzonych w zeszłorocznej edycji komponentu Trener Senioralny, zajęcia takie jak między innymi, instruktaż na
siłowniach zewnętrznych, zdrowy kręgosłup, taneczno- gimnastyczne, zumba, aerobic, nordic walking, aqua aerobic, aqua fitness, stop upadkom czy
tenisa stołowego. Przygotowano i wydrukowano, projekty miedzy innymi ulotek informacyjnych dot. spartakiady czy logotyp trenera Przedszkolaka.
Zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze kandydatów na trenerów osiedlowych, po czym przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne kandydatów,
ukończone wyłonieniem osób skierowanych na szkolenie (kwiecień). Przeprojektowano i zaktualizowano treści strony www programu, wykupiono
niezbędne ubezpieczenia i poprzez Wydział Oświaty UMP rozpoczęto werbowanie szkół zainteresowanych udziałem w programie.
Do końca marca 2019 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod
względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.

SM, MOPR, Wydział Ochrony
Środowiska, WGN, ZKZL

SM, MOPR, Wydział Ochrony
Środowiska, WGN, ZKZL

972 000

w trakcie realizacji

MOPR - klientom MOPR dostarczono 26,5 tony węgla luzem oraz 8,16 ton węgla w workach (408 worków). Wydatkowano na ten cel 36.830 zł.SMMP
SMMP: zwiększono ilość pobieranych próbek spalanychmateriałów do 38 w I kwartale 2019 (w całym 2018 – 29); obecnie kontrole powoli i sukcesywnie
się zmniejszają; aktywność w tym zakresie będzie kontynuowana w następnym okresie grzewczym (od września br.), WGN- Omówiono szczegóły i
przygotowano wskazanie do realizacji do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Wydział Sportu

POSIR

1 914 096

w trakcie realizacji

Zadanie zostało połączone wraz z realizacją "Ogólnmiejskiej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu" i przekazane do realizacji do spółki PIM. Zarządzeniem
Prezydenta powołany został zespół w skład którego wchodzą przedstawiciele okolicznych Rad Osiedli, przedstawiciele POSiR-u, PIM-u, wnioskodawcy
oraz Gabinetu Prerzydenta i Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Planowany termin realizacji zadań to koniec marca 2020

Przedszkole nr 37

100 000

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedszkole nr 185

100 000

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Szkoła Podstawowa nr 11

80 000

w trakcie realizacji

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z biurem projektowym.

XX Liceum Ogólnokształcące

210 000

w trakcie realizacji

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Zespół Szkół nr 7

80 000

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Wydział Oświaty

5

Tajemnice Cytadeli dla turystów i poznaniaków

ZZM

ZZM

600 000

w trakcie realizacji

Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą.

6

Ogólnomiejska plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu

Wydział Sportu

POSiR

505 000

w trakcie realizacji

Zadanie zostało połączone wraz z realizacją "Plażojada 2" i przekazane do realizacji do spółki PIM. Zarządzeniem Prezydenta powołany został zespół w
skład którego wchodzą przedstawiciele okolicznych Rad Osiedli, przedstawiciele POSiR-u, PIM-u, wnioskodawcy oraz Gabinetu Prerzydenta i Biura
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Planowany termin realizacji zadań to koniec kwietnia 2020

7

Podolany SzkołaPodstawowa 62: boiska, malowanie,
szafki

Wydział Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 62

305 000

w trakcie realizacji

Rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup szafek.

8

Promenada Piątkowsko-Winogradzka - przyjazna
trasa spacerowa

ZDM

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Zadanie zostało przekazane do realizacji spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie. Harmonogram prac zakłada wykonanie dokumentacji do II kw. 2019
oraz rozpoczecie robót budowlanych na przełomie III i IV kwartału 2019 r. W dniu 18 marca została podpsiana umowa na wykonanie I etapu
projektowego.

9

Plac zabaw dla szkoły integracyjnej

Wydział Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 68

265 000

w trakcie realizacji

W związku z trwającą inwestycją budowy sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego
rozpoczęcie przedmiotowego projektu nastąpi w końcowym etapie realizacji inwestycji.

10

11

12

Wygodnie rowerem po Mieszka I

Nasz sportowy fyrtel

Modernizacja boiska sportowego przy SP61

13

Rowerem na Starołękę - pakiet ułatwień

14

Rowerem przez Grunwald na osiedle Kopernika

15

Fit Park Kasztelan

ZDM

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Dokonano skosztorysowania (wyceny) zakresu prac. W dniu 01.03.2019 odbyło sią spotkanie z koordynatorem infrastruktury rowerowej i zostały
omówione zakresy i terminy realizacji. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Księcia
Mieszka I w Poznaniu na odcinku wzdłuż ul. Szeligowskiego od wjazdu na teren TESCO do wjazdu w os. B. Śmiałego przy nr. : 2, 3, 8, 9, 10. Termin robót
budowlanych: 2019-03-11 do 2019-06-28.

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w
Poznaniu

432 000

w trakcie realizacji

W dniu 10.01.2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 112/2019/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 18 lutego 2019 r. realizację zadania powierzono Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z
Fundacją zawarta została w dniu 25 lutego 2019 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie.
Powołany został zespół koordynacyjny projektu a dla prawidłowego przebiegu finansowego zadania, do obsługi księgowej zaangażowano
profesjonalne biuro rachunkowe. Rozpoczęto prace projektowe nad stworzeniem pełnej identyfikacji wizualnej programu. Pierwsze trzy wersje logotypu
przygotowanego przez grafika nie przypadły do gustu zespołu zarządzającego projektem i zlecono przygotowanie 4 nowych propozycji. Na podstawie
jednej z nich stworzona zostanie pełna identyfikacja wizualna programu. 6 marca w Rektoracie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbyło
się spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedli Głuszyny, Starołęki-Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia i Krzesinek. Na spotkaniu pomimo
zaproszenia nie pojawili się przedstawiciele Rady Osiedla z Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa. Sprawy współpracy nie ułatwiały wybory do rad osiedli i tak
mało kto z zebranych wiedział czy znajdzie się w radzie osiedla na nową kadencję. Zbierając informacje i sugestie podjęto decyzję o powrocie do
wspólnej współpracy po ukonstytuowaniu się nowych składów Rad Osiedli na początku kwietnia, co jest zgodne z harmonogramem działań złożonej
przez Fundację na rzecz AWF oferty.
Do końca marca 2019 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod
względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.

Wydział Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 61

505 000

w trakcie realizacji

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

ZDM/Zakład Lasów Poznańskic

ZDM/Zakład Lasów Poznańskic

453 000

w trakcie realizacji

Przeprowadzono wizję w terenie. Odbyło się spotkanie z Zakładem Lasów Poznańskich, na którym ustalono, że zgodnie z projektem PBO przy wykonaniu
nawierzchni bitumicznej konieczne jest odlesienie, co może wiązac się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Decyzję dotyczącą odlesienia terenu
wydają Lasy Państwowe. W związku z powyższym Zakład Lasów Poznańskich proponuje nawierzcnię gruntową utwardzoną. Propozycję tę wstepnie
omówiono ze stowarzyszeniem rowerowym. Decyzję odnośnie zmian zakresu realizacji zadania musi podjąć autor PBO. Planowana organizacja
spotkania z autorem PBO.

ZDM

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Przeprowadzono spotkanie z Radą Osiedla w sprawie ustalenia zakresu realizacji PBO. Rada Osiedla zgłosiła konieczność budowy sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Pogodnej / ul. Ściegiennego. Wstepnie omówiono z autorem PBO potencjalne problemy (zagrożenia)
jakie mogą wystapić z trakcie realizacją zadania. ZDM musi przeanalizować propozycję autora. Po ustaleniach wewnętrzych zorganizowane zostanie
ponowne spotkanie z autorem PBO.

Wydział Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 74

590 000

w trakcie realizacji

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

16

Rowerowy pakiet 2019: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola

ZDM

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Dokonano skosztorysowania (wyceny) zakresu prac. Zorganizowano spotkanie z koordynatorem infrastruktury rowerowej, na którym omówiono zakresy i
terminy realizacji projektu. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianiu nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Witosa Wincentego w
Poznaniu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Alei Solidarności; strona zachodnia. Termin robót budowlanych: 2019-03-11 do 2019-06-28.
Zawarto również umowę na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Niestachowskiej w Poznaniu na odcinku
od ul. Św. Wawrzyńca w kierunku ul. Wojska Polskiego po stronie wschodniej. Termin robót: 2019-03-26 do 2019-09-30.

17

Dokończmy Park Przy Żurawińcu

ZZM

ZZM

279 000

w trakcie realizacji

ZZM zlecił wykonanie nawierzchni alejek parkowych i montaż małej architektury.

w trakcie realizacji

W dniu 10.01.2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 112/2019/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 18 lutego 2019 r. realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu na rzecz Wspierania Kobiet "Dbamy o Mamy". Umowa ze Stowarzyszeniem
zawarta została w dniu 1 marca 2019 r. i w tym okresie program rozpoczął działanie.
Stworzono oraz rozpoczęto prowadzenie oficjalnej strony internetowej pod adresem www.aktywnemorasko.pl, zawierającej szczegółowe informacje o
projekcie( tj. aktualny grafik i harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe). Utworzenie oficjalną stronę
projektu na portalu facebook.com i rozpoczęto działania marketingowe za jego pośrednictwem poprzez udostępnianie postów i relacjonowanie
realizacji programu. Nawiązano kontakt oraz przedstawiono szczegółową ofertę zajęć szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom mieszkańców i radom
osiedli w obrębie Moraska, Naramowic, Radojewa oraz Umultowa w celu promocji projektu, Zlecono również projektu oraz wydruku plakatów i ulotek,
które będą kolportowane w szkołach, wśród seniorów, a także umieszczone zostaną w klatkach i wejściach do bloków w obrębie Moraska,
Naramowic, Radojewa oraz Umultowa, Zamówiony został niezbędny sprzęt sportowy do profesjonalnej realizacji atrakcyjnych zajęć oraz sprzęt
sportowy dla prowadzących zajęcia. Nastąpiła akceptacja przez Urząd Miasta Poznania projektów grafik ulotek oraz plakatów, a także wzorów strojów
dla prowadzących zajęcia, Przeprowadzono także pierwsze 15 zajęć zgodnie z planem znajdującym się na stronie internetowej projektu,
Do końca marca 2019 roku nie zanotowano żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zarówno pod
względem organizacyjnym jak i finansowym zadania wykonane zostały w 100%.

18

Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość

Wydział Sportu

Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania Kobiet "Dbamy o
Mamy"

97 600

19

Fort 4a - zielone płuca Naramowic

WGN

20

Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum

ZDM

21

Os. Lecha. Remont szkoły SP51

Wydział Oświaty

22

Przedszkolne remonty na os. Rusa, Lecha,Tysiąclecia

Wydział Oświaty

540 000

w trakcie realizacji

W związku z faktem, iż przedmiotowy projekt częściowo pokrywa się z projektem PBO 2018 "Forteczna zabazawa na spacerrze", podjęto decyzję o
połączeniu ww. środków i realizacji zadania w oparciu o sporządzone PFU dla projektu z 2018. Przedmiotowy dokument został przekazany do analizy
przez obu wnioskodawców celem wypracowania wspólnej wizji realizacji projektu i ewentulanego sporządzenia aktualizacji PFU w tym zakresie. WGN
UMP nie otrzymał żadnych uwag bądź sugestii co do dokumentu. Jednocześnie ustalono, iż wszystkie zadania forteczne PBO zostaną przekazane
wskazaniem do realizacji do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Trwa ustalanie z ZKZL Sp. z o.o. harmonogramu zadania.

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Dokonano przeprowadzenia wizji w terenie. Zorganizowano również spotkanie z Radą Osiedla w sprawie ustalenia zakresu planowanych prac. Zakres
inwestycji ustalono również z autorem PBO. Przygotowano dokumentację i umieszczono ogłoszenie na stronie internetowej ZDM w celu wyłonienia
wykonawcy na opracowanie projektu.

Szkoła Podstawowa nr 51

425 000

w trakcie realizacji

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

Przedszkole nr 6

112 500

w trakcie realizacji

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na remont kuchni, została podpisana umowa z wykonawcą. Rozpoczęcie prac zgodnie z
umową - lipiec 2019 r.

Przedszkole nr 150

250 000

w trakcie realizacji

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą - kwiecień 2019 r.

Przedszkole nr 160

132 500

w trakcie realizacji

Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszenie przetargu - kwiecień 2019 r.

23

Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom

ZDM

ZDM

530 000

w trakcie realizacji

Trwają uzgodnienia z gestorami sieci celem ustalenia możliwości realizacji zadania. Aktualnie trwają procedury przygotowawcze (przedmiary robót /
inwentaryzacja w terenie).

24

Rowerowa Wilda, Świerczewo i Dębiec

ZDM

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Dokonano skosztorysowania (wyceny) zakresu prac. Przeprowadzono spotkanie z koordynatorem infrastruktury rowerowej i omówiono zakresy i terminy
realizacji projektu. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej w ul. Hetmańskiej w Poznaniu;
odcinek : Most Przemysła -Wiadukt Kolejowy. Termin robót budowlanych : 2019-03-12 do 2019-06-21.

25

Remont ul. Rolnej

ZDM

ZDM

520 000

w trakcie realizacji

Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej - zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z Radą Osiedla i projektantem. Po
zaktualizowaniu dokumentacji ZDM przystąpi do opracowania dokumentacji przetargowej i wybory wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

26

Świetlicowo-biblioteczny raj

Wydział Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 58

555 000

w trakcie realizacji

Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

w trakcie realizacji

Zaplanowano spotkanie na maj 2019 r. z inicjatorem projektu PBO w sprawie ustalenia lokalizacji oraz wyglądu planowanej ławki.

ZDM

27

Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna

Wydział Oświaty/ ZDM

Szkoła Podstawowa nr 78

385 000

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z biurem projektowym.

Przedszkole nr 36

28

Park Browarna-Obszar parku tereny zielone

ZZM

29

Kąpiel dla Mrówkojada

WGK

30

Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy

ZDM

ZZM

ZDM

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z biurem projektowym.

600 000

w trakcie realizacji

ZZM przygotowuje materiały do ogłoszenia przetargu.

600 000

w trakcie realizacji

W dniu 4.03.2019 r. ogłoszono przetarg na projekt. Przetarg został uniewazniony ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na ten cel przez
Zamawiającego. 14.03.2019 r. ogłoszono drugi przetarg. Złożono 6 ofert. Na dzień dzisiejszy grupa prawna sprawdza dokumentację.

600 000

w trakcie realizacji

Dokonano skosztorysowania (wyceny) zakresu prac. Przeprowadzono spotkanie z koordynatorem infrastruktury rowerowej, na którym zostaną
omówiono zakresy i terminy realizacji prac. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na ul.
Hetmańskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Dmowskiego; strona południowa. Termin robót budowlanych: 2019-03-14 do 201909-06.

