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1
Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, 
Trener Przedszkolaka.

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz 
Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu

1 975 000 zrealizowano

W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających 
prowadzić zajęcia bez względu na pogodę (hole, salki itp.)  Śladem poprzednich edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje takie jak miedzy innymi 
bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach 
sportowych. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały 
się zajęcia dla blisko 150 grup ćwiczebnych, osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, Senior 
Balance, Aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning-indoor cycling, zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Nordic Walking, brydż sportowy, aerobic 
taneczny + wzmacnianie, Joga, Aqua Senior czy zajęcia gimnastyczne – STOP upadkom zgromadziły około 2500 uczestników. Zajęcia z Trenerem Senioralnym 
prowadzone były do połowy grudnia. Uczestnicy zajęć zarówno Trenera Osiedlowego jak i Senioralnego w październiku spontanicznie brali udział w oddolnie 
organizowanych happeningach mających na celu promocję projektu wśród mieszkańców i zachęcanie ich do głosowania na projekt zapewniający 
kontynuowanie działań w następnym roku. W zakresie projektów wdrożeniowych Trener Przedszkolaka i O-TyFit zajęcia przebiegły zgodnie z 
harmonogramem. Trenerzy Przedszkolaka prowadzili zajęcia w 11 placówkach obejmując zajęciami około 1200 dzieci i notując bardzo wysokie oceny wśród 
nauczycieli ale przede wszystkim dzieci.  Jesienna edycja O-TyFitów liczyła 39 osoby (w tym 4 mężczyzn) w przedziale wiekowym 28-67 lat, chcących przejść 
metamorfozę. 

2 Skończmy ze smogiem w Poznaniu!
SMMP, MOPR, Wydział 

Ochrony Środowiska, WGN, 
ZKZL

SM, MOPR, Wydział 
Ochrony Środowiska, WGN, 

ZKZL
972 000 zrealizowano

ZKZL: Dnia 18 czerwca 2019 r. podpisana została umowa na kwotę 3.132.575,44 zł brutto. Umowa obejmowała 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 (koszt robót 1346400,93 zł brutto), Kraszewskiego 19 (koszt robót - 1000260,6 zł brutto) oraz Wawrzyniaka 14 (koszt robót 1069844,16 zł 
brutto). Prace przy ul.  Kraszewskiego 19 zostały zakończone w grudniu. W dwóch pozostałych lokalizacjach, ze względu na opóźnienia dotyczące 
podłączenia do węzła cieplnego, termin zakończenia prac przesunięto na koniec stycznia 2020 roku.  MOPR: do końca IV kwartału 2019 klientom Mopr 
dostarczono 173 tony węgla luzem oraz 24,5 tony węgla w workach (1.226 worków). WKiOŚ: Wyłoniono wykonawcę oraz koordynowanno akcję dot. 
sprawdzania spalin z kominów przy użyciu drona W ramach zadania wykonano 30 dni pomiarowych w terminie od 9 października do 11 grudnia 2019 r.( 
harmonogramy oblotów były na bieżąco ustalane ze SMMP). SMMP: IV kwartał 2019 roku: 11 próbek x 602,70 zł. = 6.629,70 zł.

3
Plażojada-2 park wodny i miejsce 
spotkań

Wydział Sportu POSIR 1 914 096 w trakcie realizacji

Zakończono montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, urządzenia na placu zabaw) realizowane przez firmę Gardens – w dniu 23.12.2019 r. dokonano 
odbioru końcowego. Trwają prace związane z budową wiat i totemów na plażach realizowane przez firmę Mosty Poznań – w dniu 23.12.2019 r. dokonano 
odbioru częściowego w zakresie fundamentów pod wiaty i totemy na plażach Dzika, Smocza i Parkowa. Trwają prace w zakresie monitoringu wizyjnego na 
plażach Parkowej, Smoczej i Malibu oraz Plaży Głównej nad jez. Rusałka – przeprowadzono trzy wizje w celu ustalenia lokalizacji punktów kamerowych oraz 
przebiegu tras kablowych – zatwierdzono Koncepcje. W zakresie prac projektowych związanych z budową pomieszczenia dla ratowników wraz z zasilaniem 
w energię elektryczną – otrzymaliśmy sprzeciw WUiA odnośnie zgłoszenia zamiaru wykonania robót - niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

Przedszkole nr 37 100 000 Zmodernizowano plac zabaw o nowe urządzenia zabawowe i elementy naturalne.

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

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

XX Liceum 
Ogólnokształcące

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

Zespół Szkół nr 7 80 000 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
W zakresie prac projektowych związanych z budową pomieszczenia dla ratowników wraz z zasilaniem w energię elektryczną – otrzymaliśmy sprzeciw WUiA 
odnośnie zgłoszenia zamiaru wykonania robót - niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

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 opracowana. 

9 Plac zabaw dla szkoły integracyjnej Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 68 265 000 w trakcie realizacji
W związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2020 przeniesiono całość środków finansowych do budżetu na rok 
2020.

10 Wygodnie rowerem po Mieszka I ZDM ZDM 600 000 zrealizowano
W roku 2019 przeprowadzono 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.  Zadanie zrealizowane.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - IV kwartał 2019

Od Przedszkola do Seniora na 
Winogradach

Wydział Oświaty4 zrealizowano



11
  
Nasz sportowy fyrtel

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz 
Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu

432 000 zrealizowano

Zajęcia prowadzone były w 14 lokalizacjach w przeszło 50 grupach ćwiczebnych. Prowadzona zajęcia takie jak: zajęcia na siłowniach zewnętrznych dla 
seniorów, amatorskie treningi biegowe, Kształtowanie Sylwetki, Zdrowy kręgosłup, Zumba Gold, Pilates, Zumba dorośli, Streching & Relaks, Nordic Walking, 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci – „Trzymaj się prosto”, gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci, gimnastyka zdrowotna z elementami Pilates, streching z 
elementami jogi, Body Shape a nawet podstawy wspinaczki sportowej. Dodatkowo po raz pierwszy zorganizowano poznańską ligę osiedlową (PLO) dla 
dzielnic objętych programem oraz utworzono tzw. otwarte strefy rekreacji dla mieszkańców, gdzie każdy mógł dołączyć  do rozgrywek w zespołowych grach 
sportowych. 

12
Modernizacja boiska sportowego 
przy SP61

Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 61 505 000 zrealizowano Zmodernizowano boisko do piłki nożnej wraz z wymianą ogrodzenia.

13
Rowerem na Starołękę - pakiet 
ułatwień

ZDM/Zakład Lasów 
Poznańskic

ZDM/Zakład Lasów 
Poznańskic

453 000 w trakcie realizacji Trwa proces wydzielenia przez Zakład Lasów Poznańskich działki i przekazania jej Zarządowi Dróg Miejskich pod realizację zadania.

14
Rowerem przez Grunwald na 
osiedle Kopernika

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Prace projektowe w trakcie realizacji. Projekt na etapie uzgodnień. Planowane uzyskanie pełnych uzgodnień projektu przewidziane na czerwiec 2020.

15
  
Fit Park Kasztelan Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 74 590 000 zrealizowano Utworzono Fit Park Kasztelan - tor biegowy z przeszkodami.

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 zrealizowano

Zajęcia odbywały się w następujących lokalizacjach: boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 60 na ulicy Boranta, boisko szkolne Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego nr 1 na os. Władysława Łokietka 104, kompleks sportowy przy ul. Jasna Rola 36 oraz  hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 przy 
ulicy Umultowskiej 114. Przeprowadzone zostały zajęcia dla dorosłych i seniorów na siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 35 na os. Władysława 
Łokietka 104, siłowni zewnętrznej Żurawiniec oraz Nordic Walking w terenie jak również warsztaty dla dorosłych oraz seniorów z dietetykiem i dwa kursy z 
pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej nr 60. Przeprowadzone zostały warsztaty z psychologiem dla dzieci, które odbywały się w Szkole 
Podstawowej nr 60 oraz podczas zajęć na hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 oraz przedszkolu "Maluchy" na os. Władysława Łokietka.

19 Fort 4a - zielone płuca Naramowic ZKZL (WGN) 540 000 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. W związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami budżetowumi wynikającymi z kolejnego projektu PBO pn. "Forteczna zabawa na spacerze", który 
częściowo pokrywa się z przedmiotowym zadaniem, podjęto decyzję o połączeniu ww. środków i realizacji zadania w oparciu o sporządzone PFU. 
Przedmiotowy dokument zostanie poddany analizie przez obu wnioskodawców celem wypracowania wspólnej wizji realizacji projektu i ewentulanego 
sporządzenia aktualizacji PFU w tym zakresie. 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.  Projekt realizowany łącznie z projektem PBO 2019 
"Forteczna zabawa na spacerze". W lipcu br. do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. przekazano wskaznanie do realizacji inwestycji - w 
zakresie Fortu IVa jest to pozyskanie pełnobranżowej dokumentacji z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Obecnie trwają uzgodnienia projektowe.

20
Rowerowe Rataje. Wygodnie do 
centrum

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Prace projektowe w trakcie. Projekt na etapie uzgodnień. Planowane uzyskanie uzgodnień przewidziane na miesiąc czerwiec 2020.

21 Os. Lecha. Remont szkoły SP51 Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 51 425 000 w trakcie realizacji Trwa realizacja prac remontowych. Termin zakończenia realizacji zadania w 2020 r.

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
W roku 2019 przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kramarskiej w Poznaniu na odcinku od 
ul. Żydowskiej do ul. Wronieckiej (na kwotę  337 591,67 zł). Dalsza część realizacji zadania przewidziana w roku 2020

24
Rowerowa Wilda, Świerczewo i 
Dębiec

ZDM ZDM 600 000 zrealizowano
Zadanie jest zrealizowane poprzez  prowadzenie "Robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej w ul. Hetmańskiej w 
Poznaniu; odcinek : Most Przemysła -Wiadukt Kolejowy" 

25 Remont ul. Rolnej ZDM ZDM 520 000 w trakcie realizacji Roboty drogowe w trakcie realizacji. Zakończenie robót budowlanych przewidzianych na miesiąc maj-czerwiec 2020

26 Świetlicowo-biblioteczny raj Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 555 000 zrealizowano Rozbudowano budynek szkoły o pomieszczenie biblioteczno-świetlicowe oraz łazienki i korytarz.

ZDM zrealizowano Zadanie zrealizowane.

Szkoła Podstawowa nr 78 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2020. 

Przedszkole nr 36 zrealizowano
Utworzono nowoczesną strefę odpoczynku z ławkami, lampą hybrydową, elektroniczną tablicą LED z zegarem prezentującą poziom czystości powietrza oraz 
wprowadzono innowacyjne rozwiązania społeczne w małej architekturze.

28

  
Park Browarna-Obszar parku tereny 
zielone

ZZM ZZM 600 000 zrealizowano ZZM w ramach zadania posadził krzewy, drzewa i założył trawnik.

22

27
Inteligentne skwery Kwiatowego, 

Ławicy i Górczyna
Wydział Oświaty/ ZDM 385 000

Przedszkolne remonty na os. Rusa, 
Lecha,Tysiąclecia

Wydział Oświaty zrealizowano



29 Kąpiel dla Mrówkojada WGK 600 000 w trakcie realizacji

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 35.670 zł.  We wrześniu ogłoszono przetarg na prace wykonawcze. Podpisanie umowy na realizację zadania 
nastapilo 22.10.2019 r. na kwotę  571. 898,34 zł. W związku z podpisaniem umowy w IV kwartale część środków przeniesiono uchwalą RMP z 3 grudnia 2029 r. 
na 2020 r. w kwocie 349.819 zł. W 2019 r. na prace budowlane wydatkowano 228.759,34 zł. Wykonano roboty ziemne i przygotowawcze w nastepującym 
zakresie: roboty fundamentowe, ściany osłonowe i konstrukcyjne, roboty izolacyjne 50%, linia kablowa zasilająca. Pozostałe prace budowlane tj. 
wykończenie budynku i basenu zostaną wykonane w 2020 r. Do wydatkowania w 2020 r. pozostaje 349.819 zł z czego 335.571 z PBO i 14.248 ze środków 
własnych jednostki.

30
Rowerowa integracja Jeżyc, 
Łazarza i Wildy

ZDM ZDM 600 000 w trakcie realizacji

W roku 2019 dokonano przeprowadzenia robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej w Poznaniu na 
odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Dmowskiego; strona południowa (na kwotę 336.808,42 zł). Dalsza realizacja zadania przewidziana na rok 2020.


