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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 w trakcie realizacji

W trzecim kwartale 2020 r. powróciły zajęcia prowadzone bezpośrednio . W zakresie lokalizacji Trenera Osiedlowego zajęcia odbywały się na boiskach SP 51 os. Lecha 37, SP 66 os. Przyjaźni 

127, LO V ul. Zmartwychwstańców 10, SP 74 ul. Trybunalska, SP 77 ul. Dmowskiego, SP 23 ul. Norwida 21, SP 11 os. Wichrowe Wzgórze 119, ZSzOS 5 ul. Głuszyna 187, SP 4 ul. Rawicka 12/14, SP 80 

ul. Pogodna 84, SP 87 ul. Leszka, SP 20 os. Rzeczypospolitej, SP 85 ul. Tomickiego 16, SP 10 ul. Bosa, SP 14 os. Piastowskie 65, SP 90 ul. Chociszewskiego 56, SP 82 ul. Krakowska 10, ZS 7 os. 

Zwycięstwa 101 i w SP 58 ul. Ławica 3. Z informacji przekazanej przez realizatorów projektu wynika, że frekwencja na boiskach była najwyższa od początku programu. Dzieci wybierały się ze 

swoimi trenerami nad miejskie kąpielisko, do parku linowego, na atrakcje Malty Ski czy na miejskie pływalnie. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zrezygnowano w tym roku z 

organizacji dużej imprezy sportowej - Spartakiady. W sprawozdawanym okresie odbyły się natomiast cztery turnusy obozów sportowo- rekreacyjnych dla dzieci uczestniczących w programie. 

W okresie pomiędzy 11 a 27 sierpnia (obóz Trenera Osiedlowego 11-15 sierpnia, II obóz Trenera Osiedlowego 15-19 sierpnia, III obóz Trenera Osiedlowego 19-23 sierpnia, IV obóz Trenera 

Osiedlowego 23-27 sierpnia) ośrodek dydaktyczno- socjalny AWF w Chycinie gościł 300 młodych Poznaniaków. Obozy prowadzone były w oparciu o wytyczne GIS i MS oraz MEN, spełniając je 

w najwyższym stopniu. Wypoczynek dwukrotnie kontrolowany był przez pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu wespół z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Pożarnej. 

Każda z tych kontroli zakończył się wynikiem wyróżniającym. Program obozu był bardzo bogaty i bazował na sprawdzonych atrakcjach, wyłączając te, które mogłyby doprowadzić do 

zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego (np. gry i zabawy integracyjne). Po każdej grupie sprzęt, przybory i przyrządy były dezynfekowane. 

W zakresie zajęć dla seniorów (ze względu na nadal utrzymujące się zalecenia o nieopuszczaniu domów przez osoby starsze lub narażone na cięższy przebieg COVID 19) zdecydowano się w 

małym stopniu kontynuować zajęcia on-line, w tym również raz w tygodniu transmitowane na antenie WTK. Zdrowy Kręgosłup, Gimnastyka 55, Poranna Gimnastyka i Ćwiczenia Rozciągające 

to oferta, która nadal przekazywana była za pośrednictwem internetu. Zajęcia prowadzone bezpośrednio to między innymi w klubie City-Zen: Aqua Fitness, Ball – shape, Spinning (indoor 

cycling). W ACK Trops prowadzone były zajęcia takie jak Zumba, Zajęcia taneczno – gimnastyczne, Zdrowy Kręgosłup, Ćwiczenia Gimnastyczne STOP UPADKOM, Złap Oddech, Aktywny 

Senior i Joga. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych prowadzone były w następujących lokalizacjach: os. Lecha, os. Tysiąclecia, os. Czecha, os. Rusa, os. Orła Białego w Park Wieniawskiego, os. 

Powstań Narodowych przy Unii Lubelskiej oraz na os. Zwycięstwa (przy ZS nr 7). Poza tym zajęcia odbywały się również na basenie Aquapos, w Domu Kultury Stokrotka, na os. Dębina 106, w 

Klubie Seniora 82, na os. Rusa 120 oraz w hali hali Politechniki Poznańskiej. Pomiędzy 7 a 11 września na terenie ODS AWF w Chycinie, odbył się jeden turnus obozu sportowo- rekreacyjnego dla 

80 seniorów. Obóz Trenera Senioralnego rozpoczął się od prelekcji w zakresie profilaktyki zakażeń przeprowadzonej przez pracowników powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w 

Międzyrzeczu. Organizatorzy zakwalifikowali wyjazd jako imprezę wysokiego ryzyka i zgodnie z tą kwalifikacją wprowadzone zostały odpowiednie procedury profilaktyczne. Ośrodek był w 

czasie  obozu zamknięty dla innych gości. Zrezygnowano również z niektórych stałych punktów programu jak np. gry i zabawy integracyjne. Każdy z uczestników oprócz wypełnienia 

stosownych oświadczeń, miał codziennie badaną temperaturę notowaną w dziennikach obozowych. W czasie realizacji obozu nie stwierdzono żadnych problemów. 

W zakresie komponentu Trener Przedszkolaka po szerokiej konsultacji z Dyrektorami placówek oraz Wydziałem Oświaty, zajęcia zostały wstrzymane. Podobna sytuacja czyli przerwanie akcji i 

ocena możliwości realizacji dotyczyła komponentu programu metamorfozy O-Ty-Fit. W drugim przypadku grupa 22 osób od 21 września rozpoczęła swoją metamorfozę.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2020 r.

2 Skończmy ze smogiem w Poznaniu! Gabinet Prezydenta MOPR, SM, ZKZL, WKiOŚ, ZDM 2 000 000 w trakcie realizacji

MOPR- do końca III kwartału klientom dostarczono 26,38 ton węgla w workach (1.319 worków). Z uwagi na Covid-19 nie jest realizowane zadanie związane z wymiana pieców. Wystapiono o 

zgodę na przeniesienie środków na 2021 r.

 SMMP: III kwartał 2020 roku: 54 próbek x 602,70 zł. = 34.956,60 zł. + 9 próbek x 615,615 zł. = 5.540,54 zł.. Łącznie 40.497,14 zł. 

ZKZL: WGN powierzył  do wykonania zadanie inwestycyjne Spółce ZKZL Wskazaniem do realizacji nr GN-IV.7013.1.2020. W trakcie rozstrzygnięć są odpowiednie postępowania przetargowe 

oraz zostały już podpisane 3 umowy z wykonanwcami: na wymianę stolarki okiennej w 4 budynkach komunalnych (wartość umowy 1 562 405,44 zł) oraz wykonanie prac instalacyjnych w 4 

budynkach komunalnych wraz z podłączeniem do miejskiej sieci cieplnej (wartość umów 2 8736 150,38 zł). Obecnie trwają prace budowlane. 

ZDM: Zadanie realizowane jest w zakresie regularnego mycia ulic znacząco zmniejszającegoo ilość pyłów. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2020.

3 Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 
Ogród Zoologiczny/PIM 2 000 000 w trakcie realizacji

4.03.2020 r. wysłano zapytania ofertowe do 11 biur projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. 

Termin składania ofert ustalono na dzień 5.11.2020. Przygotowano aktualizację wskazania dla Spółki PIM i wydłużono termin realizacji inwestycji do dnia 30.09.2020 r.

Przedszkole nr 116 120 000 w trakcie realizacji
Wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, nową nawierzchnię placu przed wejściem z kostki brukowej, wymieniono drzwi wejściowe do przedszkola oraz dokonano wymiany 

ogrodzenia boiska. Zakończenie prac - październik br.

Przedszkole nr 127 120 000 w trakcie realizacji Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw, wyposażenia ogrodu oraz dokonano wymiany ogrodzenia.

Przedszkole nr 129 120 000 zrealizowano
Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz dokonano wymiany części ogrodzenia wraz z infrastrukturą. Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw 

oraz zagospodarowano tereny zielone.

Przedszkole nr 131 120 000 w trakcie realizacji Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole nr 140 120 000 zrealizowano Zadanie zakończone. Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw, wykonano ścieżki edukacyjne dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

5
Nowoczesna Szkoła -ZSnr7 Zwycięstwa -

Społeczna DwójkaWichrowe
Wydział Oświaty + ZKZL Zespół Szkół nr 7 290 000 w trakcie realizacji

W.Ośw: Zadanie zakończone. Utworzono salę wielofunkcyjną dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

ZKZL: Określono z wnioskodawcą zakres prac i opracowano kosztorys inwestorski oraz harmonogram prac. 

6
Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w 

Parku Cytadela

Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska
ZZM 600 000 w trakcie realizacji ZZM podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji ogrodu kwiatów letnich, ogrodu daliowego oraz ogrodu bylinowego na terenie Parku Cytadela.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 - III kwartał 2020

4
Modernizacja terenów zielonych 

Winogradzkich przedszkoli
Wydział Oświaty

PBO20



7
Festiwale, kino plenerowe, kultura na 

Jeżycach
Wydział Kultury 400 000 w trakcie realizacji

Estrada Poznańska dostała do realizacji  Smochy Festiwal oraz  Kierski Festiwal, które wchodziły w skład projektu – „Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach” zgłoszonego przez panią 

Dorotę Matkowską. Ze względu na stan epidemii  Smochy Festiwal został przełożony na rok 2021, natomiast Kierski Festiwal odbył się  20.09.20 r. przy Stajni Kaliński w Kiekrzu. Tegoroczna edycja 

Kierskiego Festiwalu zaplanowana została na jeden dzień, ze względu na panujący w kraju stan epidemii  COVID – 19.Program festiwalu zawierał  szereg atrakcji, między innymi na  gości 

czekały  punkty gastronomiczne, stoiska z rękodziełem, wystawy na świeżym powietrzu, zawody w woltyżerce oraz koncerty. W tym roku gościliśmy na scenie zespół Bibobit, a gwiazdą 

wieczoru był Kuba Badach.  Wstęp na festiwal był bezpłatny. Ze względu na panujący stan epidemię koronawirusa wydarzenie zostało dostosowane do panujących obostrzeń. Uczestnicy 

festiwalu byli zobowiązani do przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk, zakrywania nosa i ust. Frekwencja na koncercie wyniosła 400 osób na taką ilość 

impreza została zgłoszona do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.Realizacja projektu rozpoczęła się 14 sierpnia br. Projekt zakładał oprócz rozwijania wspólnotowości, 

pielęgnowania więzi rodzinnych oraz budowania sąsiedzkich relacji przede wszystkim zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej poza centrum miasta, w szczególności na osiedlach 

peryferyjnych. 

Przy współpracy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Centrum Współpracy i Integracji Obywatelskiej zostały zorganizowane m.in.:

-  wieczorne seanse kina plenerowego, gdzie wyświetlane były m.in. takie filmy jak: „Wszystkie pieniądze świata”, „Do zakochania jeden krok”, „Gentelmen z rewolwerem”, „ W starym, 

dobrym stylu”, „ Jutro będziemy szczęśliwi”, „Mój przyjaciel orzeł”, „Czwarta władza”…

- spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Gili-Gili m.in. „Owieczka Bella”, „Czuły Domek”;

- warsztaty teatru lalek Teatru Gili-Gili;

-  zajęcia artystyczne, takie jak: warsztaty tematyczne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe;

- rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne. 

Oprócz w/w wydarzeń w ramach realizowanego projektu trwa również zbieranie i przygotowywanie materiałów do wydania książki „ Portret Pamięciowy Smochowic”, która ma przybliżyć i 

pokazać  życie mieszkańców dzielnicy Smochowice - Jeżyce jakie było dawniej i  jakie jest dziś. 

Autorką książki jest Katarzyna Dworczyk, trenerka, mediatorka, osoba od lat poprzez swoją pracę, zgłębiająca tajniki ludzkiego bytu i relacji międzyludzkich. 

Książka powstaje m.in. przy wykorzystaniu dokumentacji z wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu, a także wywiadów z mieszkańcami i organizatorami Zadania.

8
Drogi rowerowe dla Strzeszyna i 

Smochowic
 Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji Trwa opracowywanie dokumnetacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów na ul. Literackiej. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień z Miejskim Inżynierem Ruchu

9
  

Podolany SP62: malowanie klas c.d.
Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 62 330 000 w trakcie realizacji Wykonano prace remontowe sanitariatu, malowanie sal dydaktycznych i korytarzy. 

10 Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!  Wydział Sportu 

Stowarzyszenie na rzecz 

Wspierania Kobiet "Dbamy o 

Mamy"

135 700 w trakcie realizacji

Trzeci kwartał 2020 r. był pierwszym, w którym możliwe było przeprowadzenie wcześniej zaplanowanych zajęć bez żadnych przeszkód dlatego też zakres godzin nie był ograniczony, a wręcz 

przeciwnie (zarówno w okresie wakacyjnym jak i na początku roku szkolnego).

W okresie sprawozdawczym kontynuowana była kompleksowa promocja projektu wśród mieszkańców określonych w projekcie dzielnic miasta Poznania (udostępnianie materiałów 

promujących projekt w tym plakaty, ulotki oraz bannery, kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach współpracy z radami osiedli oraz mieszkańcami, a także grupami 

mieszkańców i spółdzielniami mieszkaniowymi, regularne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem  www.aktywnepiatkowo.pl, aktywne prowadzenie oficjalnej strony 

projektu na portalu facebook.com, kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2020 poprzez adnotacje w publikowanych treściach oraz oznaczanie wpisów hashtagiem #poznanwspiera, ekspozycja banerów oraz plakatów promujących 

„Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!” w miejscach prowadzenia zajęć tj. na terenie siłowni zewnętrznych i boisk). Rozstrzygnięto również konkurs dla uczestników zajęć za pośrednictwem 

oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com a regulaminy zajęć dostosowane zostały do rozporządzeń Rady Ministrów, a także wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu 

oraz  zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Kontynuowano także współpracę z Radą Osiedla Piątkowo, w ramach której ROP promowało ww. zajęcia.

W III kwartale ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone były na os. Stefana Batorego 54, na os. Jana III Sobieskiego w parku osiedlowym między 

blokami 21, 22 i 23, w Klubie Osiedlowym "Przyjaciele" na os. Bolesława Chrobrego w pawilonie, na terenie Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań – 

Piątkowo Ognisko na Fyrtlu, na os. Stefana Batorego 105. Dla  dorosłych i seniorów na terenie siłowni w Parku Żurawiniec - Lasek Piątkowski, w parku na os. Bolesława Chrobrego przy bloku nr 

13A, na os. Bolesława Chrobrego 28, os. Bolesława Batorego 54, na os. Jana III Sobieskiego w parku osiedlowym między blokami 21, 22 i 23 a zajęcia z nordic walking i bieganie dla  dorosłych 

i seniorów na terenie Parku Żurawiniec.

Przygotowano się również do prowadzenia warsztatów z psychologiem oraz dietetykiem dla beneficjentów projektu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia 

epidemiologicznego poprzez ograniczenie liczby uczestników i zwiększenie środków bezpieczeństwa w sferze metodyki zajęć,

W ramach programu przeprowadzono 186 godzin zajęć dla dzieci i 363 godziny zajęć dla dorosłych i seniorów.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2020 r.

11
  

Pielęgnujmy marzenia
ZKZL 570 000 w trakcie realizacji

Umowa na wykonanie zadania została zawarta.  Aktualne zaangażowanie prac wynosi ok. 40-45 %, Wykonano ocieplenie cokołów i ścian całego bud. B i C. Ułozono korytka pod instalacje 

elektryczne. Trwa montaż opraw w salach lekcyjnych. Zakończono roboty w kotłowni. Trwają roboty przy inst. wentylacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac 

budowlano-instalacyjnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

11
135 500 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania w miesiącu październiku br.

Przedszkole nr 35 135 500 zrealizowano Zadanie zakończone. Wykonano dwa boiska do piłki nożnej na istniejących tarasach oraz zakupiono nowe urządzenia placu zabaw.

Przedszkole nr 148 135 500 w trakcie realizacji
Zakupiono sprzęt edukacyjny dla dzieci, utworzono miasteczko ruchu drogowego. Wymieniono sztuczną nawierzchnię boiska, zamontowano trybuny oraz oraz dokonano wymiany części 

ogrodzenia.

Przedszkole nr 163 135 500 w trakcie realizacji Wykonano boisko dla dzieci, ścieżkę sensoryczną, ścieżkę zdrowia wraz z pagórkiem oraz laboratorium. Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw.

13
Wygodnie rowerem po Mieszka I -

Piątkowo
Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji

Realizacja zadania związana z przeprowadzeniem robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki  rowerowej ul. Mieszka I  w Poznaniu. Roboty budowlane zakończone  w 

przewidzianym terminie tj. do końca miesiąca września. Trwają procedury związane z odbiorem i rozliczeniem prac.

12
Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko 

Oświatowe
Wydział Oświaty

PBO20
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Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia 

dla mieszkańców

Wydział Sportu 

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

426 000 w trakcie realizacji

W III kwartale 2020 r. program organizowany był w sposób ciągły i planowy. Były realizowane lub trwały zapisy na następujące zajęcia: treningi na siłowniach zewnętrznych w lokalizacjach 

Głuszyna (Park Strzeleckiego), Głuszyna (OSiR), OSP Krzesiny, Szczepankowo przy szkole podstawowej oraz przy blokach na ul. Unii Lubelskiej. W ZSO nr 2 – Krzesiny: Zdrowy kręgosłup, 

Gimnastyka zdrowotna z elementami Pilates, Wzmacnianie i Stabilizacja, Body Shape, Kształtowanie Sylwetki, Streching, Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci, Gimnastyka – świadomość 

ciała, Zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, Latino Solo i Taniec w Parach. W salce parafialnej przy Fortecznej 53, w Przedszkolu nr 17 "Ikarek" na Głuszynie oraz w Szkole Podstawowej 59 i 63 

odbywały się zajęcia takie jak Kształtowanie Sylwetki, Zdrowy kręgosłup i Zumba. Z zajęć Nordic Walking można było skorzystać w dwóch lokalizacjach: przy Moście Kolejowym na Starołęce 

oraz przy placu zabaw przy ul. Czekanowskiego/Domeyki. Amatorskie treningi biegowe Mateusz Oracz prowadził w dwóch lokalizacjach na Starołęce i na Szczepankowie. Otwarte Strefy 

Rekreacji zaczęły działać w ZSO nr 2 w Krzesinach. W połowie września, ze względu na utrzymujący się brak zgody na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej 61 i konieczność 

odbywania ćwiczeń przez mieszkańców w sali LO w Krzesinach, rozpoczęto rozmowy z właścicielem sali przy ul. Skibowej 29. Rozmowy okazały się owocne i od wtorku 22 września właśnie tam 

przeniesiono zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17, 18, i 19 oraz dodano godzin 20:00. Po rozpoczęciu zajęć na sali w Szczepankowie zrezygnowano z zajęć we wtorki na Krzesinach, które 

były dedykowane dla mieszkańców Szczepankowa.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2020 r.

15
Bezpieczny student – bezpieczny 

poznaniak 
Wydział Sportu Klub Sportowy Akademia Judo 223 450 w trakcie realizacji

W III kwartale 2020 r. wszystkie wznowione wcześniej zajęcia były kontynuowane. W okresie wakacji letnich przeprowadzone zostały zajęcia, które nie odbyły się w okresie 13.03-18.05.2020. 

Odbywały się one dla wszystkich grup, jednak zmniejszona została ilość zajęć dla studentów, zwiększono natomiast ilość grup dzieci. Od 1 września powrócono do pierwotnego grafiku zajęć.

Informacje o letnich i wrześniowych zajęciach ukazały się w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Regularnie rozdawane były również ulotki 

promujące projekt. Zostały one także wysłane drogą mailową do rad osiedli : Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo,

Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

Dnia 24 września odbyło się również spotkanie z Mistrzem Olimpijskim Fabio Basile (wspólny trening oraz pogadanka).

W okresie wakacji letnich (lipiec-sierpień) zapisy po 25 osób przeprowadzone zostały na

wszystkie grupy dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami (125 osób) plus na grupy dorosłych i studentów (około 100 osób).

Od września największym zainteresowaniem nadal się cieszyły się grupy

dzieci, osób niepełnosprawnych oraz studentów - około 200 osób. Konieczne było wprowadzenie list rezerwowych.

Ze względu epidemię koronawirusa spadła natomiast frekwencja osób dorosłych – w zajęciach uczestniczyło około 15 osób.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2020 r.

16 Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła
Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
331 600 w trakcie realizacji

W dniu 29 września br. ogłoszono postępowanie prztargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania. Termin składania ofert wyznaczono na 19 października br. Ze 

względu na planowany termin realizacji zadania do 180 dni  kalendarzowychod dnia podpisania umowy, środki finansowe niezbędne do realizacji zadania przeniesiono do budżetu roku 2021 - 

Uchwala Nr XXXV/617/VIII/2020 RMP z dnia 29.09.2020 r.

17
Usprawnienie działania strażaków OSP 

Poznań-Głuszyna

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
OSP Poznań-Głuszyna 296 500 w trakcie realizacji Został rozstrzygnięty przetarg na zakup lekkiego samochodu do celów ratowniczo-gasniczych. WZKiB oczekuje na dawód zakupu (fakturę) pojazdu w celu przekazania środków.

18
Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP 

Poznań-Głuszyna

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
OSP Poznań-Głuszyna 210 500 zrealizowano Zostały przekazane środki na realizacje zadania. Zostały zakupione ubrania ochronne do poprawy bezpieczeństwa druhów OSP Poznań-Głuszyna oraz pralnica do ich czyszczenia. 

19
Rowerowy Grunwald. Przyjazne i 

bezpieczne ulice
 Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji Trwa projektowanie pasów rowerowych wzdłuż ul. Marcelińskiej wraz z elementami uspokojenia ruchu - urbanatory. Prace projektowe prowadzone są przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

20 Remont sali gimanastycznej ZS nr 2 Wydział Oświaty Zespół Szkół nr 2 600 000 w trakcie realizacji
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano modernizację boiska na terenie szkoły, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej przy boisku oraz demontaż nawierzchni asfaltowej, 

ułożono trawnik na terenie szkoły. Zmodernizowano salę gimnastyczną.   

21 Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! Wydział Sportu 

Stowarzyszenie na rzecz 

Wspierania Kobiet "Dbamy o 

Mamy"

99 950 w trakcie realizacji

Trzeci kwartał 2020 r. był pierwszym, w którym możliwe było przeprowadzenie wcześniej zaplanowanych zajęć bez żadnych przeszkód dlatego też zakres godzin nie był ograniczony a wręcz 

przeciwnie (zarówno w okresie wakacyjnym jak i na początku roku szkolnego).

W okresie sprawozdawczym kontynuowana była kompleksowa promocja projektu wśród mieszkańców określonych w projekcie dzielnic miasta Poznania (udostępnianie materiałów 

promujących projekt, w tym plakaty, ulotki oraz bannery, kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach współpracy z radami osiedli oraz mieszkańcami, a także grupami 

mieszkańców i spółdzielniami mieszkaniowymi, regularne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnenaramowice.pl, aktywne prowadzenie oficjalnej 

strony projektu na portalu facebook.com, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 poprzez adnotacje w 

publikowanych treściach oraz oznaczanie wpisów hashtagiem #poznanwspiera, ekspozycja banerów oraz plakatów promujących projekt „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!” w 

miejscach prowadzenia zajęć tj. na terenie siłowni zewnętrznych i boisk). Rozstrzygnięto również konkurs dla uczestników zajęć za pośrednictwem oficjalnej strony projektu na portalu 

facebook.com a regulaminy zajęć dostosowane zostały do rozporządzeń Rady Ministrów a także wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu oraz  zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego.

W III kwartale ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone były na boiskach przy ul. Jasna Rola a także przy Szkole Podstawowej nr 60 przy ulicy Boranta 

2, dla  dorosłych i seniorów na terenie siłowni zewnętrznych w Parku Żurawiniec, na os. Władysława Łokietka 104 oraz przy ul. Jasna Rola a zajęcia z nordic walking i bieganie dla  dorosłych i 

seniorów na terenie Parku Żurawiniec.

Przygotowano się również do prowadzenia warsztatów z psychologiem oraz dietetykiem dla beneficjentów projektu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia 

epidemiologicznego poprzez ograniczenie liczby uczestników i zwiększenie środków bezpieczeństwa w sferze metodyki zajęć,

W ramach programu przeprowadzono ponad 100 godzin zajęć dla dzieci i 174 godziny zajęć dla dorosłych i seniorów.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2020 r.

22 Doposażenie Parku Przy Żurawińcu
Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska 
ZZM 155 000 w trakcie realizacji Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej.

23
Zielony plac zabaw we wschodnich 

Naramowicach

Wydział Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta
600 000 w trakcie realizacji

Odbyło się spotkanie z wnioskodawcą, który po zapoznaniu się z informacją WUiA ograniczył zakres wniosku o elementy, które nie wpisują się w założenia mpzp. Ustalono, że na bazie 

skorygowanego wniosku WJPM ponownie wystąpi do WUiA z prośbą o analizę. Po otrzymaniu odpowiedzi ustalono, że przygotowane zostaną założenia do projektowania aby w roku 

bieżącym przygotować dokumentację dotyczącą zagospodarowania. Trwają ostateczne ustalenia.

24

  

Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący 

odcinek

 Zarząd Dróg Miejskich / Zarząd 

Zieleni Miejskiej
600 000 w trakcie realizacji

Zadanie ma być wykonywane na teranach zarządzym przez ZZM. Prace w terenie będą polegały na remoncie istniejącej ścieżki rowerowej

ZDM i ZZM wystąpił w wnioskiem o decyje na wycinkę drzew. ZDM uzyskał zgodę na swój zakres , ZZM oczekuje na decyzję.

PBO20



25 Aktywni i Zdrowi
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Aktywni i Zdrowi

 Stowarzyszenie "Ratajskie 

Centrum Kultury"
293 130 w trakcie realizacji

W okresie 1 lipiec – 30 wrzesień 2020 r. zrealizowano  223 zajęć (  min. trening ogólnorozwojowy, stretching i fitnes, fitness wzmacnianie  i spalanie, fitness z elementami tańca, ćwiczenia 

wzmacniające brzuch pośladki, uda, latino fitnes ,Dance fitnes,Emocje w tańcu, Gimnastyka dla seniora). W zajęciach uczestniczyło 571 osób. Wykonano dodatkowo 51 konsultacji  

dietetycznych, w których uczestniczyło 30 osób. Zajęcia w Domach Kultury organizowane są z zachowaniem reźimu sanitarnego (w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia opracowane 

zostały zasady bezpieczeństwa). Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie.

Problemem jest brak chętnych do uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej w trzech Domach Kultury, które rozpoczęły się 21 września, w związku z czym podjęto dodatkowe 

działania marketingowe. Zaprojektowano nowy plakat, który zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeniowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” i 

Domach Kultury, oraz będzie przekazany do przedszkoli na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza. Plakaty informacyjne z aktualną ofertą wszystkich zajęć wywieszone zostały na tablicach 

ogłoszeniowych w budynkach mieszkalnych oraz Domach Kultury.Udzielony został również wywiad na antenie Ratajskiej Telewizji Kablowej mający na celu zachęcający widzów do 

uczestnictwa w zajęciach. Prowadzony jest fanpage- Aktywni i Zdrowi na portalu Facebook, na którym zamieszczane  są wszelkie informacje dotyczące projektu.

26 Bruk przyjazny na Starym Mieście  Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji Trwają procedury przygotowawcze - analiza potrzeb, opracowanie wstępnych przedmiarów robót  budowlanych. 

27 Boisko dla Wildy Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 5 600 000 w trakcie realizacji Zmodernizowano dziedziniec szkolny na boisko sportowe. 

28

  

Wartostrada-Wilda: wygodnie pieszo i 

rowerem

Zarząd Dróg Miejskich 560 000 zrealizowano
Zakończono realizację zadania związaną z przeprowadzeniem robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki  rowerowej wzduż ul. Hetmanskiej  w Poznaniu. Zadanie 

zakończone i rozliczone.

29

  

Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia 

dla mieszkańców

Wydział Sportu 

Fundacja na rzecz Akademii 

Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

418 000 w trakcie realizacji

W III kwartale 2020 r. program organizowany był w sposób ciągły i planowy. W okresie  sprawozdawczym realizowane były lub trwały zapisy na następujące zajęcia: Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe dla każdego na siłowniach zewnętrznych (Leszczyńska 51 (Górczyn), Fabianowo 29 (park przy SP 52), Park Górczyński, Lasek Marceliński, Park ks. Feliksa Michalskiego, Osiedle 

Kwiatowe, Stefana Jaracza 9,Boisko Osiedlowe – Andersena 6- Ławica), Otwarte Strefy Rekreacji (Osiedle Kwiatowe – SP 78, Boisko Osiedlowe (ul. Górnicza), Boisko Osiedlowe (ul. Andersena 

6), zajęcia "Siłka bez siłki" (Lasek Marceliński, Osiedle Kwiatowe- SP 78, ul. Rawicka – SP 4), w salce ROD „Kolejarz” (wejście od ul. Brzechwy) zajęcia takie jak: Kształtowanie Sylwetki, Pilates, 

Gimnastyka dla seniorów, Zumba Gold dla seniorów, Nordic Walking dla seniorów. Dodatkowo Amatorskie treningi biegowe w Lasku Marcelińskim oraz na Szachtach. W Reebok Crossfit 

Poznań, ul. Budziszyńska 19 (Junikowo) realizowane były zajęcia takie jak Zdrowy Kręgosłup, Latino Solo, Stretching, Zumba, Poranna Gimnastyka Prozdrowotna, Wzmacnianie i Stabilizacja czy 

Spalanie Kalorii. W Sport & Beauty na Fabianowie zajęcia takie jak Gimnastyka z elementami Pilates, Wzmacnianie i Stabilizacja, Tabata + brzuch, uda, pośladki, Stretching, Body Shape i 

Zdrowy Kręgosłup. Z kolei w DK Stokrotka (ul. Cyniowa 11) odbywały się zajęcia takie jak Zumba, Zdrowe Plecy, Spalanie Kalorii, Kształtowanie Sylwetki i Nordic Walking. Na Górczynie w 

Zmartwychwstańskim Centrum Sportu i Rehabilitacji (Głogowska 145) odbywały się zajęcia takie jak Latino Solo, Zdrowy Kręgosłup, Body Shape, Kształtowanie Sylwetki, Poranna Gimnastyka 

Prozdrowotna, Zdrowy Kręgosłup, Zumba. W dniu 7 lipca wspólnie z Radą Osiedla Ławica zorganizowany został osiedlowy Turniej Piłki Nożnej „Ławica 2020”. Drużyny 7 osobowe rywalizowały o 

nagrody na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu.

Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2020 r.

30 Przestrzeń pełna uśmiechu Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 600 000 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych, trwa realizacja zadania.

Szkoła Podstawowa nr 78 136 000 w trakcie realizacji Zakupiono oczyszczacze powietrza, generator ozonu. Rozpoczęto prace związane z utworzeniem przestrzeni integracji miedzypokoleniowej.

Przedszkole nr 36 76 000 w trakcie realizacji Kontynuowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakupiono defibrylator, trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na oczyszczacze powietrza.

Przedszkole nr 7 76 000 w trakcie realizacji Zakupiono oczyszczacze powietrza, generator ozonu i defibrylator. Wykonano boisko dla dzieci, rekultywację terenu placu zabaw oraz zamontowano piłkochwyty.

Przedszkole nr 8 76 000 w trakcie realizacji Zakupiono oczyszczacze powietrza, generator ozonu i defibrylator. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac związanych z wykonaniem naturalnej i sensorycznej strefy zabawy.

32 Plac zabaw w parku przy Kutnowskiej ZKZL+ZZM 600 000 w trakcie realizacji
Wybrano wykonawcę prac rozbiórkowych.  Umowa na etapie podpisywania przez Strony. Umowa przewiduje do 16 tygodni, jako czas na wykonanie prac, łącznie z opracowaiem 

dokumentacji goedezyjnej powykonawczej i złożeniem w GEPOZ odpowiedniego wniosku. Po wykonaniu prac rozbiórkowych projekt realizować będzie ZZM.

33

  

Bezpieczna droga do szkoły
 Zarząd Dróg Miejskich 150 000 w trakcie realizacji

Doświetlenie przejścia dla pieszych w ulicy Krańcowej – zawarta została umowa na wykonanie doświetlenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono projektowanie i Wykonawca 

wystąpił o pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych przewidziane zostało na listopad 2020 r.

34 Szkoła jak z Finlandii Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 77 600 000 w trakcie realizacji Podpisano umowę z wykonawcą prac elektrycznych, trwa realizacja zadania. Opracowano dokumentację projektową aranżacji korytarzy, klatek schodowych i holu wejściowego.

35 Małpi gaj na terenie Starego ZOO
Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 
Ogród Zoologiczny 540 000 w trakcie realizacji Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji z terminem realizacji do 15.04.2020 r. Zadanie przeniesione na rok 2021, w związku z blokadą środków dot. Covid-19.

31
Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i 

Górczyna
Wydział Oświaty
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