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1
Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, 
Trener Przedszkolaka.

Wydział Sportu 1 975 000 w trakcie realizacji

Program Trener Osiedlowy i Senioralny w drugim kwartale 2019 roku zaczął wchodzić w fazę właściwą. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy przeprowadzono szkolenie z 

kandydatami na Trenerów Osiedlowych, którzy po przydzieleniu boisk rozpoczęli cykliczną pracę na 20 obiektach zlokalizowanych na terenie całego miasta. Zawarto 

porozumienia o udostępnieniu obiektów z administratorami obiektów. W czerwcu na obiektach AWF odbyła się tradycyjna Spartakiada Trenera Osiedlowego, która 

zgromadziła około 500 uczestników. W zakresie komponentu Trener Senioralny zajęcia odbywały się w sposób ciągły dla blisko 140 grup ćwiczebnych tygodniowo. 

Różnorodność zajęć powodowała, że każdy mógł znaleźć interesujące go aktywności. W czerwcu odbyła się tradycyjna Spartakiada Trenera Senioralnego, która zgromadziła 

około 400 uczestników. Obok konkurencji sportowych seniorzy mogli bezpłatnie się przebadać w strefie profilaktyki. Z końcem czerwca zajęcia zostały na okres wakacyjny 

okrojone, ze względu na niższą frekwencję seniorów w Poznaniu na okres urlopowy. W zakresie komponentu Trener Przedszkolaka w miesiącu czerwcu prowadzono zajęcia w 14 

placówkach przedszkolnych. Do programu zgłosiło się przeszło 40 przedszkoli z Poznania (plan przewidywał 10 tego typu lokalizacji). Biuro programu w związku z bardzo dużym 

zainteresowaniem programem postanowiło rozszerzyć działania do wspomnianych 14 lokalizacji. Opinie zarówno rodziców jak i samych przedszkoli pozwalają stwierdzić, że 

komponent jest bardzo potrzebny i bardzo pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny dzieciaków ale również na wzbogacenie metod aktywizacyjnych dla osób pracujących z 

dziećmi. Do końca czerwca 2019 roku nie zanotowano 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: 31.12.2019 r.

2 Skończmy ze smogiem w Poznaniu!
SM, MOPR, Wydział Ochrony 

Środowiska, WGN, ZKZL

SM, MOPR, Wydział Ochrony 

Środowiska, WGN, ZKZL
972 000 w trakcie realizacji

MOPR - klientom MOPR do końca II kwartału 2019 dostarczono 34 tony węgla luzem oraz 9,38 ton węgla w workach (469 worków).SMMP: zwiększono ilość pobieranych próbek 

spalanych materiałów 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.),    II kwartał 2019 r (od kwietnia do czerwca) - 43 próbki o wartości 48.818,70 zł.    WGN- Omówiono szczegóły i przygotowano 

wskazanie do realizacji do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ZKZL:  18 czerwca 2019 r. podpisana została umowa na kwotę 3.132.575,44 zł brutto. Umowa 

obejmuje budowę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem budynków do systemu miejskiej sieci ciepłowniczej, oraz modernizacęi 

instalacji wod-kan w trzech budynkach komunalnych: Staszica 6, Kraszewskiego 19 oraz Wawrzyniaka 14. WKiOŚ:  zlecenie badań dronem zewnętrznej firmie" - 200 000,00 zł. W 

ramach w/w zadania przeprowadzono wstępne rozeznanie pod względem  dostępności usługi badań jakości powietrza za pomocą drona. Przygotowano  opis z przedmiotu 

zamówienia do procedury przetargowej.  Ponadto w ramach przedsięwzięcia  "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych" - przeprowadzono pilotażową akcję 

edukacyjną pn. Spalajmy. Nie zatruwajmy - przeprowadzenie badań jakości powietrza  za pomoca jednostki latającej dron. w trakcie spotkania informacyjno- edukacyjnego, 

które miało miejsce na Pl. Kolegiackim wykonawca zaprezentował usługę Eko Patrol GIG. Odbył sie również pokaz aparatury pomiarowej (bez latania) oraz przeprowadzono 

badanie z użyciem samochodu i drona w terenie w okolicy Os. Warszawskiego.Aktualnie przygotowywane są dokumenty w celu uruchomienia procedury przetargowej. W 

lipcu przewidywane jest uruchomienie procedury przetargowej wyłonienie wykonawcy do końca sierpnia br.

3
Plażojada-2 park wodny i miejsce 
spotkań

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. Trwają prace zespołu prowadzące do ustalenia zakresu prac i stworzenia opisu przedmiotu zamówienia. Planowany termin realizacji zadań to 

koniec marca 2020

Przedszkole nr 37 100 000 Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Przedszkole nr 185 100 000 Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Szkoła Podstawowa nr 11 80 000 Opracowano dokumentację projektową, trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

XX Liceum 

Ogólnokształcące
210 000 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec 2019 r.

Zespół Szkół nr 7 80 000
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty, została podpisana umowa z 

wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

5
Tajemnice Cytadeli dla turystów i 
poznaniaków

ZZM ZZM 600 000 w trakcie realizacji ZZM przygotowuje materiały do ogłoszenia przetargu.

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. Trwają 

prace zespołu prowadzące do ustalenia zakresu prac i stworzenia opisu przedmiotu zamówienia. 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
Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup szafek, podpisano umowę z wykonawcą. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń szkoły, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - II kwartał 2019

4 w trakcie realizacji
Od Przedszkola do Seniora na 
Winogradach

Wydział Oświaty



8
Promenada Piątkowsko-Winogradzka - 
przyjazna trasa spacerowa

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji

Zadanie zostało przekazane do realizacji spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie. Z uwagi na problematyczne uregulowania terenowo prawne została podjęta decyzja o 

realizacji I odcinka tj.: od ul. Szymanowskiego do kładki nad ul. Szeligowskiego. Harmonogram prac zakłada wykonanie dokumentacji do II kw. 2019 oraz rozpoczecie robót 

budowlanych na przełomie III i IV kw 2019 r. Zawarta została umowa na wykonanie projektu. Obecnie złożone zostały rozwiązania projektowe do uzgodnienia. Projektaci 

zgłaszają problem z odwodnieniem przedmiotowej inwestycji. Projektanci mają zaproponować rozwiązania.

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 Wygodnie rowerem po Mieszka I 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.

11
  
Nasz sportowy fyrtel

Wydział Sportu 432 000 w trakcie realizacji

W okresie drugiego kwartału 2019 roku trwały wzmożone prace mające na celu pozyskanie lokalizacji w bardzo ubogim w obiekty, szczególnie sportowe, rejonie. Prowadzone 

były rozmowy z nowo wybranymi Radami Osiedli, odbyło się kilkanaście spotkań dotyczących udostępnienia bazy sportowej (w tym ze szkołami, parafiami i administratorami 

obiektów). Podpisywano umowy, ustalano grafik spotkań. Przygotowano całość materiałów graficznych, plakaty, ulotki, znak graficzny, identyfikację wizualną, banery. 

Uruchomiono również stronę internetową programu oraz fanpage na portalu facebook.com Do końca maja przygotowano listę proponowanych zajęć, którą przedstawiono 

do opinii Radom Osiedli. Ostatecznie wszystkie zajęcia uruchomiono z początkiem czerwca. Wśród aktywności zaproponowanych mieszkańcom mozna wyróżnić zajęcia na 

siłowniach zewnętrznych w 4 lokalizacjach, amatorskie treningi biegowe w dwóch lokalizacjach, zajęcia zdrowy kręgosłup, zumbę i zumbę gold, kształtowanie sylwetki, pilates, 

prowadzone w trzech lokalizacjach Nordic Walking czy tzw. sportowe czwartki na Szczepankowie. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie 

realizacji: 31.12.2019 r.

12
Modernizacja boiska sportowego przy 
SP61

Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 61 505 000 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec 2019 r.

13 Rowerem na Starołękę - pakiet ułatwień
ZDM/Zakład Lasów 

Poznańskic

ZDM/Zakład Lasów 

Poznańskic
453 000 w trakcie realizacji

Autor projektu PBO przyjął do wiadomości, że ZDM nie będzi zlecał wykonania drogi dla rowerów wzdłuż fortu. Zdecydował że mają być realizowane następne punkty Projektu 

PBO. Projekt kontraruchów na jednokierunkowych ulicach na Starołęce, ma zaprojektować zgodnie z ustalonymi kompetencjami od 1 kwietnia 2019 MIR. Po opracowaniu 

projektu ZDM ma zrealizować ten projekt. Stojaki rowerowe ma zlecić Koordynator ds. rowerowych.

14
Rowerem przez Grunwald na osiedle 
Kopernika

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Odbyło się spotkanie z MIR na którym omówiono zakres jaki będzie zlecany do wykonania dokumntacji projektowej. W dniu 06 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z 

autorem PBO w celu doprecyzowania zadania. Obecnie ogłoszenie na wykonianie dokumentacji  projektowej jest weryfikowane pod kątem ustaleń jakie zapadły z MIR i 

autorem PBO. Prowadzone jest postępowanie przetargowe po którym nastąpi zawarcie umowy projektowej.

15
  
Fit Park Kasztelan 

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 wymianie 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. Prace na etapie finalizowania.

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 zrealizowano ZZM  wykonał nawierzchnię alejek parkowych i montaż małej architektury.

18
Aktywne Morasko szansą na lepszą 
przyszłość

Wydział Sportu 97 600 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2019 r. w ramach powyższego zadania przeprowadzonych zostało131 godzin zajęć dla dzieci, 72 godziny dla seniorów i 82 godziny dla dorosłych. 

Przeprowadzone zostały warsztaty dla dorosłych z dietetykiem. Na zajęciach dla dzieci na trzech lokalizacjach łącznie wzięło udział około 200 dzieci, na zajęciach dla 

dorosłych i seniorów wzięło udział ponad 60 osób. Przez cały czas trwania zadania aktywna jest promocja na portalu społecznościowym Facebook oraz prowadzenie strony 

internetowej. W sposób ciągły rozwieszane są plakaty i rozdawane ulotki promujące zadanie. Stowarzyszenie zaoferowało pomoc w organizacji festynu wspólnoty L'arche 10 

maja, nawiązało współpracę z Radą Osiedla Naramowic oraz z radą rodziców SP 60. Przygotowano również plan działań na kolejne miesiące.

Do końca czerwca 2019 roku nie zanotowano 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: 31.12.2019 r.

19 Fort 4a - zielone płuca Naramowic WGN 540 000 w trakcie realizacji
Projekt harmonogramu realizacji przedmiotowych inwestycji został opracowany przez ZKZL Sp. z o.o. w dniu 30.05.2019 r. W związku z powyższym  WGN UMP przygotował 

niezbędne zmiany w tegorocznym Planie Zamówień Publicznych, które zostały z skonsultowane Wydziałem Zamówień i Obsługi Urzędu UMP i wprowadzone w miesiącu 

czerwcu br. Wprowadzone zmiany w PZP 2019 stanową podstawę do powierzenia zadania inwestycyjnego do ZKZL Sp. z o.o. w ramach wskazania do realizacji

20 Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum ZDM 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. ZDM podpisał już umowe na wykonanie dokumnetacji projektowej - przewidywany termin uzyskania dokumentacji październik - listopad 2019.

21 Os. Lecha. Remont szkoły SP51 Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 51 425 000 w trakcie realizacji Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedszkole nr 6 112 500 Rozpoczęcie prac zgodnie z umową - lipiec 2019 r. 

Przedszkole nr 150 250 000 Podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja zadania.

Przedszkole nr 160 132 500 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie prac zgodnie z umową - sierpień 2019 r. 

Przedszkolne remonty na os. Rusa, 
Lecha,Tysiąclecia

Wydział Oświaty22 w trakcie realizacji



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 przewidziany na: 2019-03-12  do 2019-06-21. Dokonano odbioru prac 04 czerwca 2019 r. Trwa rozliczanie inwestycji.

25 Remont ul. Rolnej ZDM ZDM 520 000 w trakcie realizacji
Dokumntacjia została zaktualizowana -  zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z Radą Osiedla i projektantem. ZDM zawnioskował o dodatkowe środki na realizację inwestycji. 

Planowane jest wykonanie odcinka od Czwartaków do Wspólnej. Ze względu na niewystaczające środki finansowe zrealizowana zostanie wyłącznie część prac w zakrsie 

uzgodnionym z Radą Osiedla.

26 Świetlicowo-biblioteczny raj Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 555 000 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec 2019 r.

ZDM
Zaplanowane spotkanie z wnioskodawcą PBO nie doszło do skutku. Jeśli uda się spotkać z inicjatorem projektu PBO na początku lipca to do końca miesiąca lipca powinno 

zakończyc się postępowanie na wybór wykonawcy/dostawcy.

Szkoła Podstawowa nr 78 Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z biurem projektowym.

Przedszkole nr 36 Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

28

  
Park Browarna-Obszar parku tereny 
zielone

ZZM ZZM 600 000 w trakcie realizacji ZZM podpisał umowę z Wykonawcą.

29 Kąpiel dla Mrówkojada WGK 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. 16.04.2019 r. podpisano umowę na projekt na kwotę 35.670 zł. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Przygotowywany jest siwz 

oraz dokumenty do przetargu na wykonawstwo. 

30
Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i 
Wildy

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Dokonano skosztorysowania (wyceny) zakresu prac. Przeprowadzono spotkanie z koordynatorem infrastruktury rowerowej, na którym zostały omówione zakresy i terminy 

realizacji prac. Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianiu 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 2019-09-06.

385 00027
Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i 

Górczyna
Wydział Oświaty/ ZDM w trakcie realizacji


