
nazwa projektu Wydział Jednostka/podmiot realizujący
kwota planowo 

przeznaczona na realizację 
projektu
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trakcie realizacji
opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

lp. 2019

1
Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener 
Przedszkolaka.

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

1 975 000 w trakcie realizacji

W trzecim kwartale 2019 r.  zadanie prowadzono zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Od początku lipca do 11 sierpnia zajęcia prowadzone były we wszystkich 

lokalizacjach z największą intensywnością. Dzieci oprócz zajęć na boisku uczestniczyły często w zorganizowanych wyjściach (m.in. na miejskie kąpielisko, na wycieczkę rowerową, do 

parku linowego czy na atrakcje Malty Ski). Od 12 sierpnia część zajęćzostała na kilku boiskach wstrzymywana gdyż w ośrodku socjalno- dydaktycznym AWF w Chycinie (woj. lubuskie) 

w trzech pięciodniowych turnusach przeprowadzono obozy sportowo- rekreacyjne dla dzieci. Program obozu był bardzo bogaty, rozszerzony po raz pierwszy o zajęcia z paintball-u. 

Obóz wizytowała kontrola z lubuskiego Kuratorium oświaty, Sanepid, straż pożarna oraz policja. Nie stwierdzono żadnych nawet najmniejszych uchybień a ocena kontrolujących dla 

organizatorów była wyróżniająca. Obóz kontrolowała również delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania w osobie Pani Dyrektor Wydziału Sportu Ewy Bąk oraz jej Zastępy 

Pana Macieja Piekarczyka. Wśród punktów programu były takie zajęcia jak wspinaczka, paintball, pływanie na kanapach wodnych i innych sprzętach pływających, kajaki, rowery, 

biegi na orientację, zjazd z tyrolki i wiele wiele innych. Oprócz wyżywienia, zakwaterowania, przejazdu oraz ubezpieczenia od NNW, uczestnicy mogli liczyć na całodobową opiekę 

pielęgniarki oraz ratowników wodnych. Dla zwycięzców konkursów i turniejów obozowych przygotowano drobne nagrody, upominki i dyplomy. Od 25 sierpnia do 01 września 

kontynuowano zajęcia na boiskach w systemie wakacyjnym. Od 02 września zajęcia z powrotem wróciły do godzin popołudniowych. W zakresie komponentu Trener Senioralny w 

miesiącach lipiec - sierpień trwały ostanie zajęcia w ramach semestru wiosenno- letniego. W terminie 09-13 września 80 seniorów, którzy zdaniem prowadzących zajęcia poczynili przez 

rok największe postępy i mieli wzorową frekwencję, wybrało się na obóz Trenera Senioralnego, który odbył się w sprawdzonym od wielu lat ośrodku socjalno- dydaktycznym AWF w 

Chycinie (woj. lubuskie). Od września ruszyła również wzbogacona oferta zajęć dla seniorów czyli zajęcia takie jak: Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), Zajęcia 

taneczno – gimnastyczne, Zumba, Zdrowy Kręgosłup, Zajęcia Aktywny Senior, Stretching & Relaks, Senior Balance, Rozciąganie, Ćwiczenia Gimnastyczne STOP UPADKOM, Zajęcia na 

siłowniach zewnętrznych (Rajmund Sobkowiak), Aerobic taneczny + wzmacnianie, Aqua Senior, Gimnastyka na matach, Nordic Walking, Gimnastyka rehabilitacyjna osób starszych 

czy Brydż sportowy oraz Joga.  Środki finansowe przekazywane są zgodnie z zawartą umową. Zakończenie realizacji zadania: 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

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje, iż dnia 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. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia robót to koniec 2019 

roku. Do końca III kwartału klientom Mopr dostarczono 124,5 tony węgla luzem oraz 17 ton w węgla w workach (849 worków). SM: obecnie kontrole sukcesywnie się zwiękjszają w 

okresie grzewczym (od września br.), Rozpoczęły się badania jakości powietrza przy użyciu specjalistycznego drona.

3 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Wydział Sportu POSIR 1 914 096 w trakcie realizacji
Planowany termin realizacji zadań to koniec marca 2020. Trwają prace budowlane związane z realizacją umowy Gardens na wykonanie ścieżek, ławek, leżaków idt. na plażach. 

Podpisano umowę z firmą Mosty Poznań na wykonanie wiat i totemów.

Wybrano wykonawców robót związanych z budową monitoringu wizyjnego.

Przedszkole nr 37 100 000 w trakcie realizacji Uzyskano pozwolenie na budowę, Rozpoczęcie prac zgodnie z umową - październik 2019 r. 

Przedszkole nr 185 100 000 zrealizowano Zmodernizowano plac zabaw o nowe urządzenia zabawowe i elementy naturalne.

Szkoła Podstawowa nr 11 80 000 zrealizowano Dokonano modernizacji i adaptacji części budynku szkoły na salę do zajęć z wychowania fizycznego wraz z zapleczem.

XX Liceum Ogólnokształcące 210 000 zrealizowano Zmodernizowano boisko piłkarskie wraz z montażem trybun, zamonotowano nowe urządzenia stacjonarnej siłowni zewnętrznej.

Zespół Szkół nr 7 80 000 zrealizowano Zmodernizowano pomieszczenie w budynku szkoły z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną.

5
Tajemnice Cytadeli dla turystów i 
poznaniaków

ZZM ZZM 600 000 w trakcie realizacji ZZM ogłosił przetarg, który został unieważniony. ZZM ponownie rozpocznie procedurę przetargową w styczniu 2020.

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. Planowany termin realizacji zadań to koniec kwietnia 2020. Trwają prace projektowe 

związane z pawilonem / deszczochronem dla ratowników. Na chwilę obecną zostały wstrzymane z uwagi na sprzeciw WUiA z uwagi na niezgodność z mpzp. Trwa wyjaśnianie 

przyczyn sprzeciwu. Planowane jest spotkanie w WUiA. Trwają prace związane z projektowaniem ławek i leżaków drewnianych zgodnie z wnioskiem PBO.

7
Podolany SzkołaPodstawowa 62: boiska, 
malowanie, szafki

Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa  nr 62 305 000 zrealizowano Zakupiono nowe szafki szkolne, wykonano modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z malowaniem pomieszczeń szkoły.

8
Promenada Piątkowsko-Winogradzka - 
przyjazna trasa spacerowa

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji
PIM  zlecił dokumentacje projektową dla odcinka Promenady po stronie zachodniej na odcinku od przystanku Szymanowskiego do kładki dla pieszych nad PST. Dokumentacja 

projektowa jest na końcowym etapie opracowania. 

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. Placówka złoży wniosek o przesunięcie całości środków finansowych PBO z budżetu 2019 do budżetu na rok 2020.

10 Wygodnie rowerem po Mieszka I ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji

Zadanie realizowane jest w zakresie "Robót budowlanych polegających 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 " Ze względu na powstałe problemy z podwykonawcą realizującym prace w zakresie 

robót brukarskich termin realizacji prac został przesunięty.Zakończenie przedmiotu umowy : 2019-11-21

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - III kwartał 2019

Od Przedszkola do Seniora na Winogradach Wydział Oświaty4



11
  
Nasz sportowy fyrtel

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

432 000 w trakcie realizacji

Zajęcia od lipca 2019 r. prowadzone były cyklicznie we wszystkich zaplanowanych lokalizacjach (za wyjątkiem Szkoły Podstawowej na Szczepankowie, która przechodziła 

termomodernizacje - tam zajęcia rozpoczęły się we wrześniu ale zajęcia prowadzone były obok w obiekcie Przedszkola nr 93). Pomimo początkowych trudności, udało się stworzyć 

dość duże grupy ćwiczebne, które z każdym tygodniem się rozrastały. Prowadzono zajęcia takie jak: Zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Amatorskie treningi biegowe, Kształtowanie 

Sylwetki, Zdrowy kręgosłup, Zumba Gold, Zumba, Streching & Relaks, Nordic Walking, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci – „Trzymaj się prosto”, Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci, 

Streching z elementami jogi czy Body Shape. Tygodniowo w zajęciach brało udział blisko 60 grup ćwiczebnych. Zajęcia odbywały się m.in. w następujących lokalizacjach: siłownie 

zewnętrzne (Głuszyna, Krzesiny, Szczepankowo, Unii Lubelskiej, Starołęka, Minikowo), Forteczna 53 (Parafia), Przedszkole nr 17 – Ikarek, Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 

59, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krzesinach, Przedszkole nr 93 - Szczepankowo, trasy Nordic Walking z początkiem przy Moście Kolejowym na Starołęce oraz druga z 

początkiem na placu zabaw przy ul. Czekanowskiego/Domeyki. W połowie września rozpoczęto zajęcia tzw. Otwartych Stref Rekreacji ( "Otwartych Sal"). Każdy z mieszkańców może 

zebrać swój zespół i po południu pograć w wybraną dyscyplinę na dużym obiekcie sportowym. 

12 Modernizacja boiska sportowego przy SP61 Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 61 505 000 w trakcie realizacji Trwa realizacja zadania, zakończenie prac - październik 2019 r.

13 Rowerem na Starołękę - pakiet ułatwień ZDM/Zakład Lasów Poznańskic ZDM/Zakład Lasów Poznańskic 453 000 w trakcie realizacji Określone zostały wymogi związane z zastosowaniem nawierzchni dla planowanego przebiegu ścieżki rowerowej ekoway. Trwają dalsze ustalenia dot. realizacji zadania.

14
Rowerem przez Grunwald na osiedle 
Kopernika

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji

Przeprowadzono postępowanie przetargowe zgodnie z ustaleniami z autorem projektu oraz z udziałem przedstawicieli MIR. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej. Projektant przedstawił wstępne rozwiązania projektowe, przekazano uwagi do rozwiązań. Rozważane jest również (w celu realizacji zadania) konieczność odlesienia 

terenów.

15
  
Fit Park Kasztelan 

Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 74 590 000 zrealizowano Zadanie zrealizowane

16
Rowerowy pakiet 2019: Ogrody-Sołacz-
Winiary-Wola

ZDM ZDM 600 000 zrealizowano Zadanie zrealizowane

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

Stowarzyszenie na rzecz 

Wspierania Kobiet "Dbamy o 

Mamy"

97 600 w trakcie realizacji

W trzecim kwartale 2019 r.  zadanie prowadzono zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Przeprowadzonych zostało łącznie 245,5 godzin zajęć dla dzieci, seniorów i 

dorosłych. W zajęciach dla dzieci łącznie wzięło udział około 100 osób, w zajęciach dla dorosłych i seniorów ponad 50. Zostały uzgodnione terminy kolejnych warsztatów z 

dietetykiem, prowadzono aktywną promocję zajęć na portalu społecznościowym Facebook, poprzez rozwieszane plakaty i rozdawane ulotki oraz przez stronę internetową.

19 Fort 4a - zielone płuca Naramowic ZKZL (WGN) 540 000 w trakcie realizacji Obecnie trwają uzgodnienia projektowe.

20 Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Zawarto umowę na opracowanie dokuentacji projektowej. Wykonawca przedstawił w ZDM proponowane rozwiązania projektowe, do których przekazano uwagi. Planowany termin 

uzysania dokumentacji listopad 2019. 

21 Os. Lecha. Remont szkoły SP51 Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 51 425 000 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja prac remontowych.

Przedszkole nr 6 112 500 Wykonano kompleksowy remont kuchni.

Przedszkole nr 150 250 000 Wykonano remont łazienek, sal z zapleczem oraz częściowy remont kuchni.

Przedszkole nr 160 132 500 Wykonano kompleksowy remont bloku żywieniowego.

23
Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, 
wózkom

ZDM ZDM 530 000 w trakcie realizacji

Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie "Robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kramarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. 

Żydowskiej do ul. Wronieckiej". Termin robót budowlanych upływa 31 października 2019 r.

24 Rowerowa Wilda, Świerczewo i Dębiec ZDM ZDM 600 000 zrealizowano

Zadanie jest realizowane poprzez  prowadzenie "Robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej w ul. Hetmańskiej w Poznaniu; odcinek : Most 

Przemysła -Wiadukt Kolejowy" 

Realizacja zadania została zakończona protokołem odbioru nr 477.10.2019 z dnia 2019-06-04.

25 Remont ul. Rolnej ZDM ZDM 520 000 w trakcie realizacji

Ogłoszono przetarg na realizacje inwestycji. Wybrano wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa. Realizacja zadania nastapi zgodnie z ustaleniami z Radą Osiedla, z którą 

uzgodniono obszar oraz szczegóły związane z realizacją remontu. Przewidywany termin realizacji umowy określono na 30 kwietnia 2020 – zakończenie prac budowlanych oraz 15 maja 

2020 – zakończenie przedmiotu umowy.

26 Świetlicowo-biblioteczny raj Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 555 000 w trakcie realizacji Trwa realizacja zadania, zakończenie prac - grudzieńk 2019 r.

ZDM w trakcie realizacji Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace wykończeniowe związane z odtworzeniem nawierzchni. Zakończenie prac przewidziane na miesiąc listopad 2019

Szkoła Podstawowa nr 78 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Przedszkole nr 36 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację prac, podpisanie umowy z wykonawcą - październik 2019 r.

28   
Park Browarna-Obszar parku tereny zielone

ZZM ZZM 600 000 w trakcie realizacji ZZM podpisał umowę z Wykonawcą, prace w toku.

29 Kąpiel dla Mrówkojada WGK 600 000 w trakcie realizacji

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 35.670 zł. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. We wrześniu ogłoszono przetarg na prace wykonawcze. Złożone zostały 2 

oferty, które są w trakcie rozpatrywania. Podpisanie umowy przewiduje się w październiku.  Budowa basenu i i budynku dla mrówkojada zostanie zakończona w 2020 r. 

30 Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji

Zadanie jest realizowane poprzez prowadzenie "Robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej w Poznaniu na odcinku od 

wiaduktu kolejowego do ul. Dmowskiego; strona południowa". Termin realizacji zadania został zmieniony ze względu na problemy z podwykonawcą robót brukarskich. Zakończenie 

przedmiotu umowy: 2019-10-31.

zrealizowano22

27
Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i 

Górczyna
Wydział Oświaty/ ZDM 385 000

Przedszkolne remonty na os. Rusa, 
Lecha,Tysiąclecia

Wydział Oświaty


