STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 - IV kwartał 2020

nazwa projektu

lp.

jednostka realizująca

kwota planowo przeznaczona na
realizację projektu

aktualny etap realizacji
projektu: zrealizowano / w
trakcie realizacji

ZKZL (WGN)

440 000

w trakcie realizacji

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

355 000

zrealizowano

Biuro Koordynacji Projektów i
Rewitalizacji Miasta

239 000

zrealizowano

Realizatorem projektu był CTK TRAKT. Wyłoniono autorów zadań realizowanych w ramach projektu. Przygotowano: publikację książkową, folder turystyczny, stronę internetową projektu oraz
dodatkowe spektakle i nagrania z przedstawieniami wybranych legend. Premiera szlaku nastąpiła we wrześniu 2018.

Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o./ Wydział
Kultury/ Estrada Poznańska

500 000

zrealizowano

Prace związane z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej w części użytkowej budynku ( wraz z instalacją audiowizualną i akustyczną) przy ul. Słowckiego 19/21( Dom Tramawajarza)
zostały ukończone. Projekt wraz z wydarzeniami kuturalnymi został zrealizowany.

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2017

1

Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu
turystycznego

2

Poznański Rejon Wspinaczkowy

3

"Poznańskie legendy" - szlak kulturowy

4

Centrum Amarant – Dom Kultury Tramwajarza –
całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i
Łazarza

W lipcu 2020 do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przekazano wskazanie do realizacji inwestycji - w zakresie Fortu Ia jest to przygotowanie programu funkcjonalnoużytkowego .Zakończono pierwszy etap projektu - umowa została wykonana, dokument - Program Funkcjonalno - Użytkowy został pozyskany. W drugim etapie, zgodnie z projektem planuje
się: zabezpieczyć Fort Ia przed dostępem osób nieupoważnionych, oczyścić i osuszyć korytarze, uzupełnić brakującą infrastrukturę zabezpieczającą (poręcze, mostek nad studnią,
zamontować rynny odprowadzające wilgoć, itp). Przewidywany termin zakończenia tego etapu, to zgodnie ze wskazaniem do realizacji inwestycji, grudzień 2021 r.

w dniu 11.04.2018 r. protokolarnie odebrano przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowej inwestycji. Pod koniec grudnia 2019 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia
na budowę. Zakończono budowę ścianki wspiaczkowej. Otwarcie obiektu nastąpiło w I połowie lipca 2020.

1 500 000

zrealizowano

Podpisano aneks z Firmą budowalną na wykonanie prac do dnia 15.02.2020 r. W dniu 12.02.2020 r. uregulowano płatność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - inżyniera kontraktu,
uregulowano płatność za dostawę sprzętu multimedialnego, tj. dostawę przełącznika sieciowego, kamer i urzadzeń NAS. Obecnie trwa montaż multimediów. W roku 2021 planuje się
otworzyć Muzeum, jak tylko pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju. Obecnie nasi pracownicy wprowadzają materiały edukacyjno-dydaktyczne do obiektu. Zadanie zostało
zrealizowane.

5

Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

6

Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory
filmowe dla mieszkańców Krzyżownik Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan

Wydział Kultury/Estrada

65 000

zrealizowano

projekt zrealizowany

7

"Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na
terenie zachodnich osiedli Miasta Poznania

Wydział Kultury/Estrada

105 000

zrealizowano

projekt zrealizowany

8

Muzyka nad Grunwaldem

Wydział Kultury/Estrada

25 000

zrealizowano

projekt zrealizowany

9

Pracownia gospodarstwa domowego dla
niepełnosprawnych w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Poznaniu

Wydział Oświaty

194 626

zrealizowano

Pracownię otwarto planowo w dniu 1 września 2017 r.

10

Kasztelański Fitness

Wydział Oświaty

227 348

zrealizowano

Oddano do użytku bezpieczną nawierzchnię 7 września 2017

11

Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i
mini boiskiem przy Przedszkolu nr 110

Wydział Oświaty

373 030

zrealizowano

Oddano do użytku w listopadzie 2017 r.

12

Modernizacja boiska sportowego wraz z małą
architekturą na terenie Ogrodu
Jordanowskiego nr 1

Wydział Oświaty

331 000

zrealizowano

Wykonano modernizację infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą.

13

Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 58 w Poznaniu

Wydział Oświaty

49 000

zrealizowano

Zakończono realizację

14

Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych
boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska)

Wydział Oświaty

500 000

zrealizowano

Zakończono realizację

Wydział Sportu

1 370 000

zrealizowano

W okresie od października do grudnia 2017 roku program Trener Osiedlowy i Senioralny realizowany przez Fundację na rzecz AWF w Poznaniu 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. 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. Zajęcia prowadzone były w pełnej intensywności na określonych w planie boiskach. Ostatnie
zajęcia odbyły się 17 grudnia. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności. Tygodniowo odbywały się zajęcia dla
przeszło 100 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

Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka

Wydział Sportu (POSiR)

540 000

zrealizowano

zadanie zrealizowano

Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kierskim –
plaża Krzyżowniki

Wydział Sportu (POSiR)

200 000

zrealizowano

zadanie zrealizowano

15

Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe
zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania!!!

16
17

PBO17

18

Renowacja stadionu lekkoatletycznego na
Golęcinie - kontynuacja

Wydział Sportu (POSiR)

290 000

zrealizowano

zadanie zrealizowano

19

Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Polanę
Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla
pozytywnie sKOŁOwanych

Wydział Sportu (POSiR)

190 000

zrealizowano

zadanie zrealizowane wrzesień/październik 2018.

20

Budowa konstrukcji do ćwiczeń z masą
własnego ciała nad jeziorem Maltańskim

Wydział Sportu (POSiR)

120 000

zrealizowano

zadanie zrealizowane w lipcu 2017

zrealizowana

Od 11 września do 7.12.2017 r przeprowadzono 95 zajęć Aktywnej Mamy i Szczęśliwego Dziecka: 13 zajęć w SP nr 50 i 64, 12 zajęć w SP nr 3, 18 i 51 oraz 11 zajęć w SP nr 6, 19 i 20. Od początku
trwania projektu przeprowadzono w sumie 216 zajęć dla Mam i ich dzieci, czyli o 16 więcej niż początkowo zakładano. W sumie w projekcie wzięło udział 180 kobiet i 225 dzieci (nie licząc
osób, które przychodziły jednorazowo).Zarówno zajęcia dla Mam jak ich dzieci były dostosowane do aktualnych potrzeb uczestników. Na zajęciach dla dzieci odbywały się najczęściej
warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, eksperymenty, malowanie buziek, robienie zwierzątek z balonów, czytanie książek, śpiewanie przy akompaniamencie gitary i innych instrumentów,
tańczenie. Mamy 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. Zajęcia kontrolowane były przez pracowników Wydziału Sportu. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym zadanie wykonane
zostało w 100%. Środki finansowe przekazywane były zgodnie z zawartą umową. Realizacja zadania nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Uzyskano Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która po odwołaniu Stowarzyszenia „Na straży przyrody” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, została utrzymana w
mocy. Uzyskano w listopadzie pozwolenie na budowę. Roboty budowlane będą realizowane po okresie zimowym w 2020 r. Pod koniec kwietnia 2020 r. zakończyły się roboty budowlane,
których odbioru dokonano 30 kwietnia br. W pierwszym tygodniu maja 2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do nadzoru budowlanego. W dn. 21
maja 2020r. odebrano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu stwierdzające gotowość obiektu do użytkowania, trwają prace nad wykonaniem dokumentacji
powykonawczej dla Zadania. Dnia 18.06.2020r wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego, którego dokonano w dniu 25.06.2020. Został podpisany protokół po odbiorze
końcowym.

21

Aktywna Mama i Szczęśliwe Dziecko bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich
dzieci

22

Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja
wokół Jeziora Maltańskiego

23

Wydział Sportu

119 000

Wydział Sportu (POSiR/PIM)

335 000

zrealizowano

Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa
Rowerowa

ZDM

400 000

w trakcie realizacji

24

Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli

ZZM

350 000

zrealizowano

Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał fontannę wraz z zagospodarowaniem zielenią ogrodu kwiatowego w parku Cytadela.

25

--- Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci
do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie
chaosu komunikacyjnego

ZDM

400 000

zrealizowano

Aquanet jako inwestor zastępczy wybrał wykonawcę robót.Roboty budowlane zakończone. Inwestycja w trakcie rozliczania.

26

Wygodna trasa rowerowa i chodnik na
Szymanowskiego

ZDM

500 000

w trakcie realizacji

27

Promenada Piątkowsko-Winogradzka;
bezpieczna droga na przystanek

ZTM

480 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowane

28

Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu
rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w
Poznaniu

ZDM

500 000

zrealizowano

Roboty budowlane zakończono i odebrano.

ZDM

450 000

w trakcie realizacji

29

Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul.
Spławie do ul. Ustrzycka

Projekt przygotowywany jest przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie i dotyczy pasów rowerowych w ciągu ul. Murawa od ul. Winogrady do Ronda Solidarności. Realizacja projektu
możliwa dopiero po zakończeniu budowy Nowej Naramowickiej.

Zaktualizowano dokumnetacje projektową. Zarząd Dróg Miejskich uzyskał zgłoszenie na roboty budowlane oraz oczekuje na decyzją na wycinkę drzew. Pozyskane zostały dodatkowe środki
na realizacje zadania. Realizacja inwestycji planowana w roku 2021.

Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie chodnika zrealizowany.
Etap projektowania drogi rowerowej w trakcie uzgodnień. Zarząd Dróg Miejskich uzyskał zamienne warunki techniczne z Aquanet dla odwodnienia odcinka między ul. Świątniczki, a granicą
miasta Poznań.
Projektant pozyskuje ponownie uzgodnienia które straciły ważność.

30

Naprawa chodnika oraz krawężników

ZDM

250 000

zrealizowano

ul. Lubeckiego - roboty budowlane zakończono i odebrano

31

Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe

ZDM

54 622

zrealizowano

Roboty budowlane zostały zakończone. Trwa przygotowanie procedury odbiorowej.

32

Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw

ZZM

500 000

zrealizowano

W ramach zadania wykonano rozbudowę placu zabaw na terenie parku Sołackiego.

33

Naramowicki Park na Osiedlu Łokietka za Netto

ZZM

500 000

zrealizowano

Realizacja zakończona, dokonano odbioru.

34

Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola

ZDM

300 000

zrealizowano

Roboty budowlane zakończono i odebrano

35

Naramowicka bezpieczna dla pieszych

ZDM

200 000

w trakcie realizacji

36

Odbudowa południowych klinów zieleni na
Chartowie

ZZM

50 000

zrealizowano

W ramach zadania posadzono 50 drzew na os. Tysiąclecia wraz z wymianą ziemi , opalikowaniem i przywiązaniem drzew na os. Tysiąclecia. W ramach zadania posadzono następujące
drzewa : dąb szypułkowy – 10 szt.,grab pospolity – 15 szt., leszczyna turecka – 9 szt., jesion wyniosły – 4 szt., brzoza brodawkowata – 6 szt., jarząb pospolity – 6 szt. Trwa pielęgnacja posadzonych
drzew.

37

Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla
Rataj

ZDM

480 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowano

38

Siłownia przy przystanku MPK

ZZM

98 000

zrealizowano

Wykonano projekt i zrealizowano zadanie "Siłownia przy przystanku MPK". Niewykorzystaną kwotę ZZM zwrócił do budżetu miasta

Doświetlenia 6 przejść dla pieszych na ul. Naramowickiej zostały zlecone w formule zaprojektuj i wybuduj. Doświetlenie 5 przejść na ul. Naramowickiej zostało zrealizowane 2020.
W porozumieniu z autorem PBO zrezygnowano z doświetlenia przejścia przy posesji 176 (w rejonie sklepu żabka) w związku z budową skrzyżowania ulic Naramowickiej / Nowa Stoińskiego
budowanego w ramach budowy tramwaju na Naramowice. W zamian za to zostanie wykonane doświetlenie przejścia na ul. Boranta przy szkole podstawowej.

PBO17

39

Zieleniec przy ul. Dolna Wilda

ZZM

500 000

zrealizowano

Wykonano układ komunikacyjny i prace związane z uporządkowaniem i pielęgnacja zieleni oraz zamontowano ławki i kosze.

40

Piesza Wilda - więcej lepszych chodników

ZDM

460 000

zrealizowano

Przeprowadzono roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika na ul. Langiewicza w Poznaniu na odcinku od ul. Filareckiej do ul. 28 Czerwca 1956r.; strona południowa.
Zadanie zrealizowane.

41

Rowerowa Wilda

ZDM

360 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowane.

42

Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i
Ławicy

ZDM

500 000

w trakcie realizacji

Droga dla rowerów na ul. Dmowskiego. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania - na etapie uzgodnień branżowych. W trakcie procedura podziałów nieruchomości. Obecne
środki wystarczą na opracowanie dokumentacji projektowej.

43

Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu
drzew i aktywności fizycznej

ZZM

490 000

zrealizowano

Zadanie zakończono. W ramach, którego wykonano alejki o nawierzchni żwirowej, ustawiono 2 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placu zabaw,
ułożono bezpieczną nawierzchnię i prowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.

44

Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000
zabaw

ZZM

460 000

zrealizowano

Zadanie zakończone. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, naprawiono chodnik oraz wykonano pergolę na placu zabaw.

45

Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica
Rowerowa – zielona Jarochowskiego i
Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce

46

Rekreacja na Strzeszynie 2

47

"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla
mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"

ZDM

190 000

w trakcie realizacji

Samoobsługowe Stacje Naprawcze zostały zamontowane i odebrane. Realizacja projektu przejazdu dla rowerzystów została wstrzymana z powodu braku zgody MIR na realizację projektu
bez sygnalizacji. Ze względu, że wstępne założenia projektu nie przewidywały budowy sygnalizacji świetlnej, która jest niezbędnym elementem infrastruktury drogowej dla przedmiotowej
lokalizacji nastąpi konieczność dofinansowania zadania.
Realizacja zadania możliwa po rozliczeniu Przebudowy ul. Jarachowskiego.

Wydział Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta

370 000

zrealizowano

W przetargu nieograniczonym na modernizację boiska przy ul. Krajeneckiej wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę i zrealizował zadanie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ponieważ oferta
przekraczała środki jakie zaplanowano w budżecie na realizację wniosku, wnioskodawca na spotkaniu 16.05.2018 r., zrezygnował z realizacji wniosku w zakresie remontu nawierzchni ścieżek
miasteczka rowerowego, tablic ekologicznych, lamp solarnych oraz modernizacji ścieżki łączącej ul. Horacego/Owidiusza, pozostawiając do wykonania modernizację boiska do piłki nożej
oraz budowę ścieżki prowadzącej do placu zabaw. Dodatkowo Osiedle Strzeszyn ze swoich środków dołożyło kwotę 15.500 zł, aby można było podpisać z wykonawcą umowę. Odbiór robót
nastąpił 12.10.br.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Bezpieczeństwa

450 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowane

PBO17

