
nazwa projektu Wydział
Jednostka/podmiot 

realizujący

kwota planowo przeznaczona na 

realizację projektu

aktualny etap realizacji projektu: 

zrealizowano / w trakcie realizacji
opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

lp. 2018

1 Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji ZKZL 2 000 000 zrealizowano

W kwietniu 2019 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane wewnątrz budynku Kina Olimpia, którego przedmiotem było wykonanie 

modernizacji budynku w zakersie:  pomieszczenia węzła, instalacja wentylacji węzła cieplnego i rozdzielni, instalacja zasilania węzła cieplnego 

elektryczna i teletechnika, instalacje grzewcza. Przetarg wygrała firma "WIELĄDEK" z ofertą o wartości 1 975 000, 00 zł brutto.  2 lipca podpisano 

umowę z wykonawcą przewidwany w umowie czas robót oznaczono na 5 miesięcy od dnia przekazania terenu robót. W dniu 05.12.2019 r. 

został zawarty Aneks nr 2 z wykonawcą w związku z koniecznością przeprojektowania i przeniesienia pionów CO w inne miejsce. Prace zostały 

wykonane 12.02.2020r.

2 Azyl dla ocalonych zwierząt WGK ZOO - Poznań 2 000 000 zrealizowano

W dniu 1.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 

9.03.2018 r. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Dokumentacja została opracowana  i odebrana dn. 08.06.2018r. Przygotowano 

również zlecenie do PIM  w sprawie nadzoru inwestorskiego, zlecony został inspektorom z podpisaną umową roczną z Ogrodem Zoologicznym. 

Aneksem przedłużono termin wykonania prac do dnia 21.12.2018r., Wykonano opłtowanie, budynek dla zwierząt wraz z kotnikami i 

przedwybiegiem, wykonano przyłącze wod-kan. oraz elektryczne. Odbiór prac nastapił 20.12.2018r zadanie zostało ukończone. Uroczyste 

otwarcie wybiegu odbyło się 27.04.2019 roku.

3 Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
Usługi Komunalne - Poznań 500 000 zrealizowano

Wykonano wariantową koncepcję realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych wariantów 6.150 zł. W wyniku 

procedury przetargowej na Rozbudowę sieci atomatycznych toalet w Poznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. zakontraktowana została dostawa 

automatycznej toalety na kwotę 341.000,28 zł.  Wybudowana została wiata śmietnikowa, w której gromadzone są odpady z targowiska 75.000 

zł. Wydatkowano środki na mapy do celów projektowych za kwotę 738 zł,  uiszczono opłatę za przylącze kablowe w kwocie 647,37 zł, 

wykonano projekt budowlany posadowienia toalety za 4.428 zł, wykonano budowę przyłączy za 65.912,01 zł oraz dostarczono i zamontowano 

automatyczną toaletę za 341.000,28 zł.

4 Żółwi dom
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych
ZOO - Poznań 455 000 zrealizowano Zadanie zrealizowane 

5 Woliera dla ar
Wydział Gospodarki 

Komunalnej

Palmiarnia Poznańska - 

Poznań
220 000 zrealizowano

Zadanie zrealizowano.  Wykonano nową wolierę  dla 2 Ar Araraun o wymiarach 2,50 x 7,50 m o wysokości 6,00 m oraz nową wolierę dla 

Amazonek (Amazona sp.) o wymiarach 2,00 x 2,80  o wysokości 2,90 m. Dwie nowe woliery są częścią dwóch pawilonów. Ze względu na 

utrzymanie czystości oraz czekającą Palmiarnię Poznańską modernizację na tym etapie woliery nie mogły zostać wyposażone w rośliny oraz 

wodospad. Mało który ogród zoologiczny posiada woliery dla Ar takiej wilekości. Konstrukcja klatek jest bardzo solidna, ponieważ Ary mają 

niezwykle silne dzioby. Klatki posiadają dodatkowo siatki zabezpieczające, aby w pełni chronić odwiedzających. Otwarcie obiektu nastąpiło 

12 października 2018 r.

6 Forteczna zabawa na spacerze ZKZL (WGN) ZKZL 355 000  w trakcie realizacji 

Projekt realizowany łącznie z projektem PBO 2019 "Fort IVa - Zielone płuca Naramowic". 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. Przygotowano aktualizację wskazania do realizacji przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia 

realizacji zleconego zakresu działań ustala się na 31 grudnia 2020 r. Obecnie ZKZL sp. z o.o. jest w trakcie wyboru wykonawcy dokumentacji 

projektowej.

7 Rekreacja na Smochowicach Wydział Kultury Estrada Poznańska 182 000 zrealizowano

Został zrealizowany cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Smochowice - Krzyżowniki, skierowanych do mieszkańców w każdym 

wieku, przede wszystkim mieszkańców osiedli peryferyjnych: Krzyżowniki – Smochowice, Kiekrz, Strzeszyn, Wola. W terminie 9-10.06.2018 odbył się 

dwudniowy SMOCHY FESTIWAL – impreza pod znakiem muzyki, podczas której na dużej scenie prezentowane były lokalne grupy muzyczne i 

taneczne, jak również odbyły się koncerty zespołów DŻEM i VARIUS MANX. W ramach programu imprezy zrealizowane były równię działania

rekreacyjne i artystyczne, warsztaty tematyczne (rękodzieła artystycznego, pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy 

tematyczne). Ponadto cyklicznie w każdy wakacyjny piątek (od 22.06.2108 do 31.08.2018) zostało zrealizowanych 11 seansów kinowych.

8 Letnie kino familijne na północy Poznania Wydział Kultury Estrada Poznańska 38 000 zrealizowano

Zrealizowano cykl 4 plenerowych projekcji kina plenerowego, każdorazowo poprzedzanych prelekcją. Każdorazowo, w popołudnie 

poprzedzające projekcję, organizowane były zajęcia - warsztaty artystyczne i spektakle skierowane do młodszych mieszkańców. Terminy: 13 i 

27.07.2018, 10 i 24.08.2018

9
Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym 

Wzgórzu
Wydział Oświaty XX Liceum Ogólnokształcące 499 900 zrealizowano Rozbudowano minipark linowy "Małpi Gaj" o czwartą wieżę oraz wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego.

Przedszkole nr 116 66 100 Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Przedszkole nr 127 66 000 Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Przedszkole nr 129 66 000 Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Przedszkole nr 131 66 000 Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

Przedszkole nr 140 66 000 Wykonano modernizację terenów zielonych przedszkola wraz z ogrodzeniem.

11
Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła 

Podstawowa 62
Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa  nr 62 250 000 zrealizowano Zakupiono wyposażenie dla pracowni informatycznych oraz pomoce naukowe dla pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej.

12
Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy 

wszystko!
Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 64 130 000 zrealizowano Wykonano oświetlenie boiska oraz modernizację placu zabaw.

13 Remont holu SP6 na osiedlu Rusa Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 6 499 000 zrealizowano Wykonano kompleksowy remont holu.

Szkoła Podstawowa nr 78 288 487 Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie prac zgodnie z umową - czerwiec 2019 r. 

Przedszkole nr 36 69 843 Wybudowano sensoryczny plac zabaw.14
Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, 

Junikowa, Ławicy,Górczyna
Wydział Oświaty zrealizowano

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 - III kwartał 2020

10
Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń 

przedszkoli
Wydział Oświaty zrealizowano



Przedszkole nr 7 21 670 Zakupiono wewnętrzne mini place zabaw z elementami sensorycznymi.

15 Radosny sport Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 255 000 zrealizowano Zadanie zrealizowano

16 Szkoła marzeń Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 46 499 000 zrealizowano Zakończono prace związane z rozbudową szkoły.

17 Trener osiedlowy i trener senioralny Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

1 695 000 zrealizowano

W okresie X-XII 2018 roku program  realizowany był zgodnie z założonym planem. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości 

lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę.  

Organizowano wspólne wyjścia na atrakcje, takie jak  bowling, park trampolin, lodowisko czy do kina. Zorganizowano kilka dużych turniejów w 

różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na dużych obiektach sportowych. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na 

określonych w planie boiskach. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej 

intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla blisko 120 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 2000 uczestników. O ich  powodzeniu może świadczyć fakt, że na listach rezerwowych zapisanych zostało 

przeszło 630 osób.  Nie stwierdzono żadnych odstępstw od planu działania obranego w projekcie. Zajęcia kontrolowane były przez 

pracowników Wydziału Sportu. 

18
Platforma widokowo-rekreacyjna (jez. 

Kierskie)
Wydział Sportu POSiR 305 955 zrealizowano Zrealizowano

19 Aktywna mama i szczęśliwe dziecko! Wydział Sportu
Fundacja Aktywnego 

Zdrowia
37 000 zrealizowano

Zajęcia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka" trwały do 6.12.2018 r. Projekt, głównie poprzez zorganizowanie w ciekawy sposób 

czasu dzieciom, umożliwił uczestniczenie w zajęciach 76 paniom w Szczepankowie i na Starołęce. Panie zazwyczaj wzmacniały i modelowały 

ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiała się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami treningu 

stacjonarnego, stretchingu i yogi. Uczestniczki miały regularnie przeprowadzane pomiary na analizatorze składu ciała, mogły również korzystać 

ze specjalnie dla nich ułożonych diet. W czasie zajęć fitness,również dzieci miały bardzo ciekawie zorganizowany czas. Uczestniczyły w 

zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miały czytane książki, grały w gry, bawiły się, przeprowadzały eksperymenty. Dzieci bardzo 

chętnie brały udział w zajęciach, nierzadko będąc zachętą dla swojej mamy do udziału w fitnessie. W drugiej części roku przeprowadzono 49 

zajęć, w których wzięło udział 102 dzieci.

20 Bezpieczny student Wydział Sportu
Klub Sportowy Akademia 

Judo
165 000 zrealizowano

Zadanie zrealizowane. W projekcie łącznie więło udział 158 studentów. Zorganizowano zawody na których startowało 88 osób. Zajęcia 

kontrolowane były przez pracownika Wydziału Sportu. 

21 Aktywna mama i szczęśliwe dziecko Wydział Sportu
Fundacja Aktywnego 

Zdrowia
139 000 zrealizowano

Zajęcia w ramach "Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka" trwały do 7.12.2018 r. Projekt, głównie poprzez zorganizowanie w ciekawy sposób 

czasu dzieciom, umożliwił uczestniczenie w zajęciach fitness 208 paniom na Chartowie, Żegrzu i Ratajach. Panie zazwyczaj wzmacniały i 

modelowały ciało na zajęciach typu TBC (Total Body Condition), ale pojawiała się także Zumba, pilates, zajęcia z choreografią, elementami 

treningu stacjonarnego, stretchingu i yogi. Uczestniczki miały regularnie przeprowadzane pomiary na analizatorze składu ciała, mogły również 

korzystać ze specjalnie dla nich ułożonych diet. W czasie zajęć fitness,również dzieci miały bardzo ciekawie zorganizowany czas. Uczestniczyły 

w zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych. Miały czytane książki, grały w gry, bawiły się, przeprowadzały eksperymenty. Dzieci 

bardzo chętnie brały udział w zajęciach, nierzadko będąc zachętą dla swojej mamy do udziału w fitnessie. W drugiej części roku 

przeprowadzono 79 zajęć, w których brało udział 310 dzieci.

22
Promenada Piątkowsko-Winogradzka - 

wygodna trasa spacerowa
ZDM ZDM 50000 - 2018 r. 450000 - 2019 r.  w trakcie realizacji 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przygotowuje dokumentację mającą na celu wybór projektanta - przeprowadzenie postępowania oraz zawarcie umowy 

planowane na styczeń 2021 r. Zakończenie prac projektowych przewidziane zostało na grudzień 2021 r. 

23 Bezpieczna droga rowerowa (ul. Ługańska) ZDM ZDM 500 000 w trakcie realizacji
Dokumetacja projektowa została opracowana i uzgodniona. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych przewiduje się do 

końca roku 2020. Realizacji zadania w terenie zaplanowana została na 2021r.

24
Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych 

rozwiązań #rowerowypoznań
ZDM ZDM 500 000 w trakcie realizacji

Droga dla rowerów na ul. Marcelińskiej - trwają roboty budowlane. Termin umowny zakończenia robót to październik 2020 r.

Przejazd na ul. Grochowskiej w ciągu ul. Słonecznej nie będzie realizowane ze względu na negatywną rekomendacje autora PBO do ostatecznych rozwiązań oraz ze 

względu na brak środków na realizacje tej inwestycji w ramach PBO. 

25
Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, 

Wola
ZDM ZDM 100000 - 2018 r. 400000 - 2019 r. zrealizowano

W roku 2018 zrealizowno ścieżkę rowerową wzdłuz ul. Litewskiej poprzez remont ścieżki rowerowej na oddcinku od ul. Nad Wierzbakiem do ul. 

Niestachowskiej (394.691,03 zł).

W roku 2019 wykonano "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". Zadanie zrealizowane i zakończone protokołem nr 

477.15.2019 z dnia 2019-08-01 (173.130,00 zł).

26 Wybieg dla psów na Naramowicach ZZM ZZM 110 000 zrealizowano Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomysłodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Wyłoniono Wykonawcę, prace zakończone.

27
Rondo Rataje- Rondo Starołęka wygodnie 

rowerem
ZDM ZDM 355 000 zrealizowano

Poprawa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Zamenhofa - wymieniono nawierzchnię wzdłuż ul. Zamenhofa - 2018 r.

Zakończono prace polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i pozioego.

28 Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom ZDM ZDM 460 000 zrealizowano Zadanie zrealizowane.

29
Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie 

(Warszawska)
ZTM ZTM 500 000 w trakcie realizacji

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wygrodzeń torowiska, wiaty w ciągu ul. Warszawskiej wymianiła spółka Międzynarodowe Targi 

Poznańskie, nie zostało jeszcze zakończone postepowanie związane z ustawieniem tablic informacji pasażerksiej i kamer, kamery już działają, 

tablice sa konfigurowane z systemem ITS, nawierzchnia wyspy na przejsciu dla pieszych przy ul. Krańcowej zostanie wymieniona w ramach 

wymiany nawierzchni na ul. Warszawskiej jeszcze w 2020, również w tym roku przewidujemy wymianę lub odnowienie pozostałych barier i 

słupków przy przystankach Krańcowa i Łomżyńska, dopiero w kolejnym roku przewidujemy wymianę błotochronów.

30 Rekreacja na Strzeszynie 3

Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 

Miasta

291 740 zrealizowano Zadanie zrealizowane, Wykonano doposażenie placu zabaw i chodnika oraz dostawę i montaż zestawu street workout. 

14
Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, 

Junikowa, Ławicy,Górczyna
Wydział Oświaty zrealizowano



31
Świerczewskie centrum sportu i rekreacji 

(ul.Buczka)

Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 

Miasta/WGN-remediacja

499 900 w trakcie realizacji Wydział oczekuje na wykonanie remediacji przez WGN i dalsze wytyczne wynikające z decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

32 Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!

Wydział Wspierania 

Jednostek Pomocniczych 

Miasta

306954 (PBO)

11.860 (Osiedle Kwiatowe)

318.814 RAZEM

zrealizowano Zadanie zrealizowane

33 Aktywni i zdrowi
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

Stowarzyszenie „Ratajskie 

Centrum Kultury”
244 820 zrealizowano Zadanie zrealizowane

34 Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Kobiet DBAMY O 

MAMY

62 180 zrealizowano Zadanie zrealizowane


