STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2013-2015 - I
kwartał 2018
lp.

2013
1,
2,

3,

nazwa projektu

jednostka realizująca

Rozbudowa Hospicjum Pallium

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

1 479 900,00 zł

zrealizowano

Odbiór w 2013r. Pozostała kwota wróciła do budżetu.

Ośrodek krótkiego pobytu dla osób
niepełnosprawnych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

2 229 010,69 zł

zrealizowano

Prace zostały zakończone w 2014r. Na lata 2015- 2017 zabezpieczono kwotę 600 000 zł na bieżące funkcjonowanie ośrodka.

3 899 669,00 zł

zrealizowano

Odbiór 2015r.

Droga rowerowa od ulicy Juraszów
poprzez ul.
Strzeszyńska, Biskupińska,
Krajnecka do Strzeszynka

kwota planowo przeznaczona
na realizację projektu

aktualny etap realizacji projektu:
zrealizowano / w trakcie realizacji

uwagi dodatkowe dot. realizacji projektu wraz z opisem realizacji

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

4,

Wartostrada - poznański ciąg pieszo
rowerowy nad Wartą

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

678 438,47 zł

zrealizowano

odbiór 2013r. Nadwyżka została zwrócona do budżetu.

5,

Rodzinny plac zabaw na Malcie

Wydział Sportu (POSiR)

935 859,00 zł

zrealizowano

Plac zabaw składa się z 11 urzadzeń zabawowych, 4 urzadzeń siłowni zewnętrznej, 1 gry terenowej planszowej i gabinetu krzywych luster. W skład urządzeń wchodzi m.in. linarium dwumasztowe, deskorolka na szynach, huśtawki, zjeżdżalnie ,
bujaki itp. wszystko na bezpiecznym podłożu. Pozostała kwota wróciła do budżetu.

Sportowy Golaj - Odbudowa stadionu
na Golęcinie - żużel, park rowerowy,
futbol
Renowacja hali widowiskowo sportowej
Przytulisko. Centrum pomocy dla osób
bezdomnych

Wydział Sportu (POSiR)

3 500 000,00 zł

Wydział Sportu (POSiR)

2 000 000,00 zł

zrealizowano

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

1 069 100,00 zł

zrealizowano

2014
1,

2,

3,

4,

zrealizowano

RoweLOVE Rataje. Trakt
pieszo/rowerowy łączący RatajeWydział Transportu i Zieleni (ZDM)
Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła
II

zrealizowano

Modernizacja części trybun stadionu wielofunkcyjnego, modernizacja toru żużlowego, budowa boiska do futbolu amerykańskiego, modernizacja szatni, zakup infrastruktury stadionowej - zakres zrealizowany w 2014 w kwocie 286 001,73 zł, w
2015r. w kwocie 3 213 998 zl.
Zrealizowano w 2014 i 2015 r. Wykonano modernizację tablicy wyników, modernizację instalacji elektrycznej, generalny remont trybuny honorowej, przebudowę szatni dla zawodników , przebudowę elementów wejściowych
„C” i „K”. Kwestia wykonania fasady do ostatecznego ustalenia pod względem praw autorskich.
Odbiór grudzień 2015r.
Zadanie realizowane w latach 2015-2017. Na 2017 r. zabezpieczono kwotę 538 200 zł na prowadzenie przytuliska. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert organziacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze pomocy
społecznej w 2017 r. zawarto 2 umowy dot. ogrzewalni /przytuliska przy ul. Krańcowej 10 oraz prowadzenia działań streetworkerów w pobliżu ww. placówki z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Przyjęcie ww. rozwiązania stanowi spełnienie
oczekiwań Rad Osiedli Główna i Warszawskie-Pomet -Maltańskie . Łączna wysokość dotacji w 2017 r. to kwota 590 300,00 zł.
Etapy I,J,E,F zostały zakończone 24 czerwca 2016 r. i zostały zrealizowane za kwotę 1 167 464,99 zł. Do końca 2016 r. na realizację zadania zostały poniesione nakłady w wysokości 2 342 708,17 zł. Projekt rozbudowywany ze źródeł wydziału.

2 342 708,17 zł

2015
„Sportowy Golaj” - Golęcińska Strefa
Sportu i Rekreacji

1,

2,

Nowa Rusałka

Wydział Sportu (POSiR)

3 974 874 zł

Wydział Sportu (POSiR)

610 000,00 zł

zrealizowano

Renowacja części trybun stadionu wielofunkcyjnego, remont ściany tenisowej zakres zrealizowany w 2015r., w kwocie 1 571 527,82 zł , Niewykorzystana kwota w 2015r. 2 403 356 zł zasiliła budzet zadania w 2016r: wykonano oświetlenie kortu
centralnego, remont zaplecza sanitarno-szatniowego w obiekcie tenisowym - zakres zrealizowany w 2016r.w kwocie 186 274,04 zł. Pozostała kwota 2 217 082 zł została przeniesiona na 2017 r. na dalszą realizację zadania. W I kwartale 2017
odbyło się spotkanie z pomysłodawcą zadania w celu uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo- finansowego na rok 2017 z uwzględnieniem opracowanych koncepcji programowo- przestrzennych dla obiektu Golęcin. Wykonano cześć
zakresu dotyczącego wykonania barierki na trybunie kortu tenisowego. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w całym pozostałym zakresie Sportowego Golaja. Realizacja prac budowlanych w 2018r. Inwestycję
prowadzą Poznańskie Inwestycje Miejskie
- uzyskano dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę, w uzgodnieniu z autorem proejktu ustalono kolejność wykonywania zakresu projektu, aktualnie trwa rozbiórka gastronomi oraz WC oraz procedura
wykonawcy nowej gastronomii
- trwa procedura uzupełnienie dokumetów potrzebnych do podpisania umowy z terminem realizacj zakresu nowej gastronomii - kwiecień 2019
- podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie uzgodnionym z autorem projektu, tj. w zakresie budowy nowego obiektu gastronomicznego z terminem realizacji kwiecień 2019r. oraz trwają przygotowania do rozszerzenia
zakresu robót o niezbędne ścieżki. Planowane odbiory robót na przełomie kwietnia/maja 2019r.

3,

Ratowanie sieci Fortów Poznańskich

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

724 674,19 zł

zrealizowano

Zrealizowano w 2014 i 2015 r.
Wykonano tor rowerowy typu pumptrack, siłownię zewnętrzną, remont istniejących i wykonanie nowych boisk do siatkówki plażowej, pola do gry w boccia, rozbudowę placu zabaw, utwardzenie ścieżek i zainstalowanie 4
stacji napraw rowerów
Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń.

4,

Wartostrada - poznański ciąg pieszo
rowerowy nad Wartą

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

2 050 325,70 zł

zrealizowano

Odbiór 5 maja 2016r. Nadwyżka została zwrócona do budżetu. Projekt rozbudowywany ze źródeł unijnych.

5,

Winogradzki Park Sportu i Rekreacji

873 667,40 zł

zrealizowano

Budowa i montaż elementów boiska.

6,

Trener Osiedlowy - całoroczne
bezpłatne zajęcia sportowe na
osiedlowych boiskach dla dzieci,
młodzieży oraz
seniorów

zrealizowano

Wydział Oświaty

825 250,00 zł
Wydział Sportu

Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń.
W dniu 05.01.2016 r. Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego przekazała na konto Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną dotację w wysokości 11.928,88 zł
zrealizowano

