STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 - IV kwartał 2020

lp.

nazwa projektu

jednostka realizująca

kwota planowo przeznaczona
na realizację projektu

aktualny etap realizacji
projektu: zrealizowano / w
trakcie realizacji /
realizacja niemożliwa

Biuro Koordynacji Projektów i
Rewitalizacji Miasta

98 210,00 zł

zrealizowano

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2016
1

„Święty Marcin – re-ANIMACJA” 2016

Zakończono.
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano wszelkie pozwolenia niezbędne do realizacji zadania. Przekazano do realizacji do Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. W marcu 2018 r. PIM ogłosił
przetarg na wykonawstwo. Nie wpłynęła żadna oferta - przetarg pozostał nierozstrzygnięty. Przetarg ponowiono w maju 2018 r. - ponownie pozostał on nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. PIM przystąpił do
realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki. W dniu 29.08.2018 r. podpisana została z wykonawcą umowa na wykonanie oświetlenia i monitoringu wzdłuż Wartostrady na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do
Mostu Chrobrego. I etap prac – tj. wykonanie robót drogowych, oświetlenia i monitoringu wraz z sieciami na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Św. Rocha został wykonany i odebrany wcześniej, niż
zakłada to umowa – tj. w dniu 13 grudnia 2018r. II etap prac – na odcinku od Mostu Św. Rocha do Mostu Bolesława Chrobrego – trwają ostatnie prace związane z odbiorem robót. Zadanie zrealizowane w I
kwartale 2019.

2

Budowa oświetlenia nad Wartą

Biuro Koordynacji Projektów i
Rewitalizacji Miasta

482 000,00 zł

zrealizowano

3

„Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla
psów”

Biuro Koordynacji Projektów i
Rewitalizacji Miasta

440 000,00 zł

w trakcie realizacji

4

Taras widokowy na Ratuszu miejskim

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

20 000,00 zł

realizacja niemożliwa

5

Czyste Stare Miasto

Wydział Gospodarki Komunalnej przekazane do Wydziału Transportu i
Zieleni (ZDM)

200. 000,00 zł -do
ZDM została przekazana kwota
180.199,28 zł w dniu 27.09.2016r.

zrealizowano

W 2016r. Zostało zakupionych 70 koszy ulicznych za kwotę 20 233,50 zł brutto oraz 100 koszy ulicznych czarnych na słupkach za kwotę 30 750,00 zł brutto. Na montaż została zarezerwowana kwota 15 616,50 zł
brutto. Montaż powyższych koszy został wykonany w 2017r. Za kwotę 64 950,00zł zostało wykonane ciśnieniowe mycie chodników w celu usunięcia zaplamienia pochodzącego organicznego. Do 15 kwietnia
2017 roku wykonano również poziome oczyszczanie terenów zielonych, ścieżek rowerowych, chodników za kwotę 48 649,28 zł.

6

Fontanny w Parku Wilsona

Wydział Gospodarki Komunalnej
(Palmiarnia Poznańska)

105 000,00 zł

zrealizowano

Zrealizowano na poczatku listopada 2016 r. Kwota 35.657,00 zł. nie zostanie wydatkowana. 5 000 zł przeznaczone na biezące utrzymanie obiektu.

7

Główna Rzeka Poznania

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

10 000,00 zł

zrealizowano

Kwota w wysokości 2,500 zł została przeznaczona na zorganizowanie w dniu 19 marca 2016 Pikniku ekologicznego nad rzeką Glówną, w tym posprzątanie terenu wzdłuż jej biegu. Pozostały budżet w wysokości
7500 zł został przeznaczony na profesjonalne posprzątanie terenu w obrębie rzeki Głównej przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot po zakończeniu sezonu, tj. w ostatnim tygodniu listopada 2016 r.

8

Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk
sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62

Wydział Oświaty

495 321,00 zł

zrealizowano

Zakończono.

9

Sale samodzielności dla uczniów
niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych
nr 101 w Poznaniu

Wydział Oświaty

90 000,00 zł

zrealizowano

Zakończono.

10

Junikowo na sportowo

Wydział Oświaty

487 267,00 zł

zrealizowano

Zakończono.

11

„Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania”

Wydział Sportu

1 390 000,00 zł

zrealizowano

Projekt zrealizowano bez zastrzeżeń. Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego przekazała na konto Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną dotację w wysokości 178 565,83 zł

12

Remont stadionu lekkoatletycznego na
Golęcinie

Wydział Sportu

198 179,00 zł

zrealizowano

Wymiana siedzisk na stadionie lekkoatletycznym oraz zakup sprzętu sportowego.

13

14

Cyklo-Stop Północno-zachodnia Brama
turystyczna
Poznania

Skatepark na Świerczewie

Wydział Transportu i Zieleni (pierwotnie
POSiR)

Wydział Sportu (POSiR)

452 500,00 zł

300 000,00 zł

zrealizowano

w trakcie realizacji

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania, a także uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich oraz Radą Osiedla Świerczewo. Obecnie
trwa uzgadnianie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz trwa procedura uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień zostanie
złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania.

Realizacja projektu niemożliwa ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości oraz brak możliwości technicznych dla realizacji zadania. Zadanie nie zostało podjęte.

Zakończono zadanie pod koniec 2018 r. Zrealizowano: 1) Stanica, przy ul. ks. Edwarda Nawrota ,(teren w zarządzie Szkoły Podst. nr 28 w Poznaniu) z punktem naprawczym rowerów (do samodzielnej naprawy)
oraz wiatą rowerową, która także będzie stanowić zaplecze dla szkół; tablica z materiałami informacyjnymi dotyczącymi pobliskich szlaków turystycznych a także wiatą rekreacyjną z wyposażeniem: 3 zestawy
stołów z ławkami Na terenie Stanicy powstały elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz nawierzchnie piesze i pieszo-jezdne z kruszywa mineralnego. Stanica została otoczona
nasadzeniami zielenią o odpowiednio dobranych gatunkach o niskich wymaganiach pielęgnacyjnych i glebowych, znajdujących swoje zastosowanie w terenach miejskich oraz o dużej odporności na mróz i
warunki środowiskowe. Bazą całego założenia są zimozielone rośliny iglaste (świerki,cisy, sosny). Uzupełnieniem natomiast – kwitnące wiosną krzewy (tawuła szara, tamaryszek) , oraz efektownie wyglądające
latem trawy (kostrzewa, rozplenica,trzcinnik). 2) Przystanek, położony przy ul. Nad Jeziorem (teren pod opieką Zakładu Lasów Poznańskich) z punktem widokowym, wyposażony w następujące elementy: wiata(deszczochron) z tarasem z desek kompozytowych - częściowo pod wiatą), ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, balustrady stalowe z wypełnieniem z linek stalowych pionowych i poręczą z płaskownika,
Na taras widokowy prowadzi dojście piesze z nawierzchni mineralnej. Wiaty (deszczochrony) o rzucie romba zaprojektowano ze stelaży stalowych z ażurowymi bocznymi przegrodzeniami, wykonanymi z
pionowych listew z desek kompozytowych, co umożliwia patrzenie na jezioro osobom stojącym na wprost żaluzji. Stanica i Przystanek wpisują się w istniejące częściowo ciągi pieszo-rowerowe w obrębie obszaru
otoczenia Jeziora Kierskiego oraz odpowiadają na zainteresowanie zarówno odpoczynkiem nad jeziorem (projektowana plaża nad jeziorem), aktywną rekreacją (szlaki turystyczne), jak i edukacją ekologiczną
(Park Edukacji Ekologicznej w przy ul. ks. E. Nawrota).

Lokalizacja wskazana w projekcie PBO nie nadawała się do zrealizowania inwestycji (pozostałości po bunkrach i schronach, sąsiedztwo domków jednorodzinnych). Ustalono nową lokalizację na działce nr 3/46,
ark.13, obr. Dębiec. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2017 r. uszczegółowiono zakres inwestycji z Wnioskodawcą projektu PBO. Wykonano koncepcję projektową oraz program funkcjonalnoużytkowy. W 2019 r. pozyskano dodatkowe środki na realizację inwestycji. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin ukończenia projektu wg harmonogramu:
kwiecień 2021 r.
Zadanie realizuje Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

15

16

Skatepark na Os. Tysiąclecia

Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej

Wydział Sportu (POSiR)

Wydział Sportu (POSiR) / ZZM

450 000,00 zł

470 000,00 zł

zrealizowano

zrealizowano

Lokalizacje wskazane w projekcie PBO nie nadawały się do zrealizowania inwestycji (pozostają w trwałym zarządzie ZZM). W 2016 r. ustalono nową lokalizację na osiedlu Tysiąclecia, na działce nr 29/1, ark.06,
obr. Chartowo. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2017 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcę projektu PBO, na którym został uszczegółowiony zakres inwestycji. Wykonano Program FunkcjonalnoUżytkowy. W związku z niepowodzeniem wszystkich postępowań na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, na wniosek POSiR zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie na rok 2019 na realizację
inwestycji. W czerwcu 2019r rozstrzygnięto pozytywnie przetarg na wykonawcę inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. W 2019 r. wykonano
dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano roboty budowlane. 8 maja 2020 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Na początku czerwca br. został przygotowany projekt
tablicy informacyjnej.
W 2016 r. ustalono dwie lokalizacje inwestycji : 1) na działkach nr 15 i 26/11, ark.10, obr. Krzesiny oraz 2) na działce nr 1/18, ark. 41, obr. Kobylepole. Podzielono inwestycję pomiędzy POSiR i ZZM. POSiR realizuje
cześć zadania w Szczepankowie (siłownia). Zakres POSIR (PIM) – Szczepankowo: W wyniku postępowania w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” zadania „Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki”, postępowanie numer PIM/05/18/ZP51/2017-114 z września 2018 r. wybrano Wykonawcę zadania. Zgodnie z zawartą umową przygotowano projekt
zadania, wykonano roboty budowlane. Zakres ZZM – ul. Świątniczki: ZZM zrealizował zadanie polegające na wybudowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Świątniczki.

PBO16

17

Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań

Wydział Sportu (POSiR)

1 617 000,00 zł

w trakcie realizacji

W związku z licznymi protestami dotyczącymi wskazanej przez Wnioskodawcę lokalizacji toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza, podjęto decyzję o jej zmianie na rejon przy ul. Hlonda. Po otrzymaniu od
Projektanta wyników badań geotechnicznych, w związku z wysokimi kosztami umocnienia gruntu pod inwestycję, postanowiono o rozwiązaniu umowy na opracowanie studium wykonalności toru wrotkarskiego
wraz z zapleczem socjalno-szatniowym i zakończeniu zadania w planowanej lokalizacji. W grudniu 2020 r. wyznaczono nową lokalizację inwestycji na terenie Odziału POSiR przy ul. Warmińskiej na Golęcinie.
Zadanie realizowane przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

5 lipca 2016 r. wykonana została "Ekspertyza dotycząca analizy uwarunkowań przestrzennych, klimatycznych i glebowych w aspekcie założenia winnicy na ogólnodostępnych miejskich terenach Miasta
Poznania" przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspertyza ta potwierdza, że nie ma możliwości realizacji winnic w miejskich terenach zieleni otwartej i ogólnodostępnej, a zwłaszcza na
skarpach Ostrowa Tumskiego.

18

Winnice Poznania

Wydział Transportu i Zieleni

500 000,00 zł

realizacja niemożliwa

19

Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka,
Strzeszynek, Kiekrz

Wydział Transportu i Zieleni

1 993 000,00 zł

zrealizowano

Zakończono.

20

Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

100 000,00 zł

zrealizowano

Koncepcja została wykonana.

21

Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z
projektem budowlanym, wykonawczym oraz
kosztorysami inwestorskimi i ofertowym

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

80 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano projekt.

22

Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa
(koncepcja i projekt)

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

300 000,00 zł

zrealizowano

Kontynuacja zadania realizowana poza zakresem PBO.

23

Rowerowy Łazarz

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

110 000,00 zł+ 15
000,00 zł

zrealizowano

Zadanie zrealizowane.

24

Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

110 000,00 zł+ 15
000,00 zł

zrealizowano

zadanie zrealizowano

25

100 Drzew dla Łazarza

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

110 000,00zł+ 4
500,00zł

zrealizowano

Podczas odbiorów w dniu 24 i 25 listopada 2016r. zgłoszono usterki z terminem wykonania do 9 grudnia 2016r. Usterki odebrano w dniu 12 grudnia 2016r. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki zostały
zwrócone.

26

Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i
przedszkola

Wydział Transportu i Zieleni (ZDM)

403233 + 20 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowane.

27

Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawińcu"

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

500 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, na podstawie której wybudowano park rekreacyjno-sportowy przy Żurawincu oraz przeprowadzono bieżące utrzymanie parku.

28

Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z
wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów
wewnątrz osiedla Orła Białego

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

450 000,00 zł

zrealizowano

Utworzono teren spacerowo-rekreacyjny wewnątrz osiedla Orła Białego ( wykonano alejki parkowe wraz z oświetleniem).

29

Sportowy Raj - Miejskie Centrum MultisportowoIntegracyjne

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

283 614,00 zł

zrealizowano

Zamontowano urządzenia do Parkour łącznie z wykonaniem nawierzchni syntetycznej na podstawie dokumentacji projektowej.

30

Smochy Pumptrack. Projekt mieszkańców
Osiedla Krzyżowniki - Smochowice

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

300 000,00 zł

zrealizowano

Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybudowano pumptrack - tor rowerowy dla dorosłych i dzieci.

31

Wildeckie place zabaw oraz place sportoworekreacyjne do uprawiania sportów miejskich

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

495 000,00 zł

zrealizowano

Zadanie zrealizowano - zostanie wydatkowane jeszcze 10 tys. zł na postawienie ławek.

32

Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań –
budowa drewnianej wieży widokowej na
Szachtach

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

500 000 zł (planowo)

zrealizowano

33

Zieleniec przy ul. Dolna Wilda

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

255 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą parku przy ul. Dolna Wilda oraz układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni.

34

Park Astronomiczny obok Obserwatorium

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

230 000,00 zł

zrealizowano

Zamontowano ławki, tablice informacyjne, nasadzono rośliny, ułożono układ słoneczny w formie nawierzchni z kostki granitowej. Zlecono prace bieżące w parku.

35

Oświetlenie górek saneczkowych - 100% więcej
zimy

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

21 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano oświetlenie górki saneczkowej na os. Tysiąclecia.

36

Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w Parku
nad Wartą wraz z otoczeniem

Wydział Transportu i Zieleni (ZZM)

300 000,00 zł

zrealizowano

Wykonano dokumentację projektową rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą.

37

Rekreacja na Strzeszynie

Wydział Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta

581 848,00 zł (z
czego 53 000,00 zł przeniesiono do
innych wydziałów)

zrealizowano

Zrealizowano wszystkie elementy wniosku PBO 2016 w tym.: animacje kulturalne i sportowe, pumptrack przy ul. Homera, boisko i plac zabaw ul. Puszkina/Kaczmarskiego, podest rolkarski i altana ul. Homera,
linarium ul. Krajanecka.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

115 176,00 zł (projekt graniczny,
kwota pomniejszona)

zrealizowano

Celem projektu było:
• Zapewnienie bezpiecznej drogi z przystanków tramwajowych na ul. Fredry i autobusowych na al. Niepodległosci do budynku Biura Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych przy al.
Niepodległości 29 w Poznaniu. W tym celu zostały zainstalowane linie naprowadzające z elastycznej żywicy metakrylowej.
• Przystosowanie budynku Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków na ul. Wodnej 27 w Poznaniu do samodzielnego poruszania się zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku, korzystania z wind oraz
poprawa informacji na zewnątrz i wewnątrz budynku.

38

Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych

Oficjalne otwarcie wieży widokowej odbyło się 8 grudnia 2018 r. Nowy punkt widokowy ma 25 metrów wysokości. Wieża została zaprojektowana na planie trójkąta, jej konstrukcja jest stalowa, a obudowa
drewnopodobna. Na szczyt prowadzą schody (około 120 stopni), na samej górze znajduje się zadaszony taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Poznania i Lubonia oraz pobliskie tereny zielone.
Na wieży zamontowane zostało oświetlenie oraz system monitoringu. Dojście do punktu widokowego prowadzi przez utwardzone ścieżki oraz placyk, a w przyszłym roku teren zostanie uzupełniony o elementy
małej architektury.

PBO16

