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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 drugim kwartale 2021 roku ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19,  szkolenie Trenerów zrealizowano pomiędzy 9 
a 11 kwietnia (a nie w marcu jak pierwotnie planowano)  w ścisłym rygorze sanitarnym.  Po szkoleniu - od 12 kwietnia, na boiska sukcesywnie wchodzili  Trenerzy Osiedlowi w obsadzie 22 boisk (2 
boiska zapasowe na wypadek problemów z obiektem lub trenerem) . W zakresie lokalizacji Trenera Osiedlowego zajęcia odbywały się na boiskach SP 89  ul. Sochaczewska 3, SP 10,ul. Bosa, SP 14 
os. Piastowskie 65 SP 85 ul. Tomickiego 16 SP 82 ul. Krakowska 10 SP 13 ul. Solna SP 66 os. Przyjaźni 127 SP 35 os. Łokietka 104 SP 12 os. Zwycięstwa 101 SP 53 ul. Głuszyna 187 SP 4   ul. Rawicka ZS 5 ul. 
Różana, SP 7 ul. Galileusza 14 , SP 51 os. Lecha 37 SP 34 os. Śmiałego SP 67 os. Batorego ZSP 13, ul. Hangarowa 14 SP 74 ul. Trybunalska, SP 23 ul. Norwida 21, SP 87 ul. Leszka, SP 11 os. Wichrowe 
Wzgórze 119.  
W zakresie zajęć dla seniorów, ze względu na nadal utrzymujące się zalecenia o ograniczeniu opuszczania domów przez osoby starsze lub narażone na cięższy przebieg COVID 19 zdecydowano 
by w kwietniu w małym stopniu kontynuować zajęcia on line. Ostatecznie w maju zajęcia on-line zostały zlikwidowane. Zajęcia prowadzono bezpośrednio (o ile istniała taka możliwość)  na 
świeżym powietrzu. Oprócz tego realizowano zajęcia 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 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 , Basen POSiR Rataje, Basen POSiR Winogrady, w Domu Kultury Stokrotka na os. Dębina 106 w Klubie Seniora 82 na os. Rusa 120 w hali 
Politechniki Poznańskiej.  
W zakresie komponentu Trener Przedszkolaka w czerwcu rozpoczęto realizację zajęć bezpośrednich w przedszkolach na bazie zgłoszeń internetowych wysłanych do placówek w kwietniu.
 Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

ZDM 1 459 000

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenią pasów drogowych: ul. Spławie, rondo Krzesiny i pasów rozdziału Krzesiny, Garaszewo, Pabianicka oraz ul. 
Kowalewicka, pasy pobocza  na odc. od ronda pod ul. Głogowską do ul. W. Modlibowskiej wraz z obszarami w obrębie skrzyżowań, ul. Sycowska, niewielki fragment od posesji nr 4 do strumienia 
Plewianka (zachodnie pobocze), obszar skrzyżowania ul. B. Leraczykówny z ul. Fabianowo, rondo Antoniego Wojewody wraz z dojazdami do ronda, pasami rozdziału i poboczami.
Trwają procedury przetargowe na realizację zadań: nasadzenia drzew na Wieprawskiej, nasadzenia drzew na Owocowej, nasadzenia drzew na Roślinnej, nasadzenia drzew na ul. Szczepankowo, 
nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Warszawskiej, zagospodarownanie pasa zieleni przy ul. Naramowickiej i Rubież, zagospodarowanie zielenią wzdłuż południowo-zachodniego pasa ul. 
Głuszyna od nr 127 - 148.

ZZM 223 000
realizacja dot. ul.Hezjoda
Realizacja dot. pasu rozdziału ul.Hezjoda / Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. Przeprowadzono wizję w terenie z R.O. Strzeszyn dot. gospodarki drzewostanem. Trwają prace nad wrysowaniem układu 
nasadzeń drzew w formie alejowej.

Wydział Oświaty 87 000 Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu prac.

Wydział Kultury/DK Stokrotka 200 000 środki przekazane do W.Kultury - pismo z dn.7/05/21 UID 3877456

WGN/ZKZL 31 000
ZKZL dot. ul. Nowotarskiej (ta sama ulica i  składowa przy projekcie Atrakcyjne strefy odpoczynku) - środki zostaną przekazane do WGN docelowo do ZKZL -po spotkaniu uzgodniono realizację 
przez ZKZL w zakresie postawienia ławek

3 Zielony Poznań
Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska
Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska
1 905 000 w trakcie realizacji Trwają prace nad przygotowaniem materiałów i uzgodnień do przetargu.

Wydział Oświaty 300 000
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie częściowej termomodernizacji hali sportowej, podpisanie umowy z wykonawcą w 
miesiącu lipcu br. 

WGN/ZKZL 300 000
Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu  projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację  
środków.  Przetarg zostal rozstrzygnięty, jednak nie wyłoniono Wykonawcy. Wnioskodawca rozważa zmianę zakresu projektu i przesunięcie realizacji na rok 2022. 

5 Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich 
(I.1) Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
430 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2021 roku większość zajęć w ramach projektu była realizowana planowo. Organizatorzy nadal prowadzili i prowadzą rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi 
rozszerzeniem oferty zajęć dla mieszkańców. W sprawozdawanym okresie prowadzono między innymi zajęcia takie jak Sportowy Fyrtel Gzuba Aqua Baby, Zdrowy Kręgosłup, Wzmacnianie i 
stabilizacja, Kształtowanie Sylwetki, Zdrowy Kręgosłup, Gimnastyka z elementami jogi, Nordic Walking, Siłownia, Aqua Fitness, Sztuki walki dla młodzieży, Spalanie kalorii, Gimnastyka 60+  Aqua 
Senior.  Wszystkie aktywności prowadzone były na następujących obiektach: Cytadela - SP 83 Brandstaettera 1 Cytadela - przy jeziorku w Rosarium, Cytadela - Umberto aleja Cytadelowców, 
Basen Winogrady POSiR os. Zwycięstwa 124, Winogradzki Park Sportu i Rekreacji Osiedle Zwycięstwa 101, Linarium - Wichrowe Wzgórze, Przedszkole nr 134 Osiedle Kosmonautów 108, Przedszkole nr 
185 Osiedle Wichrowe Wzgórze 118, Szkoła Eureka os. Przyjaźni 136, Poznań, SP 66 osiedle Przyjaźni 127,  SP 12 os. Zwycięstwa 101,  Samolewski Gym osiedle Przyjaźni 132C, SP 38 Brandstaettera 6,  
DK Bajka os. Wichrowe Wzgórze 124. 
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 11 200 000 w trakcie realizacji
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji placu przed wejściem do szkołu, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na 
zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 400 000 w trakcie realizacji
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie rewitalizacji wewnętrznego dziedzińca oraz placu przed wejściem do szkoły. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup 
sprzętu komputerowego i multimedialnego.

6 Wydział Oświaty

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 - II kwartał 2021

w trakcie realizacji4

2

Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2

Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach

Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa w trakcie realizacji

PBO21



7 Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato 
Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany Wydział Kultury 600 000 w trakcie realizacji

Realizacją działań kulturalnych na terenie Kiekrza, Smochowic oraz Podolan zajmie się Estrada Poznańska wraz z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, obu instytucjom zostały przekazane środki 
w wysokości (Estrada Poznańska - 330.00,00 zł, WMN - 120.000,00 zł, realziacja będzie odbywać się w formule podobnej jak w zeszłym roku. Na działania kulturalne na Strzeszynie Wydział Kultury 
ogłosił dnia 10.03.2021 otwarty konkurs ofert dla organziacji pozarządowych z pulą środków 150.000,00 zł. W efekcie rozstrzygnięcia utwartego konkursu ofert - Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Poznania nr 417/2021/P dotację otrzymały 4 organizacje pozarządowe: Fundacja Miejsce Ludzi - Wystwa zewnętrzna oraz opowieść graficzna o Strzezsynie (20.000 zł). Fundacja Rozwoju 
Kinematografii (Plenerowe Kino Letnie na Strzesynie (20.000 zł ) - seanse odbywają się na przełomie lipca i sierpnia tj. 06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08 - łącznie 5 seansów. Fundacja Art fidelis - 
Otwarty, plenerowy koncert zespołu Przybył - osiedle Strzeszyn (15.000 zł) - odbędzie się w terminie 15.08.2021. Fundacja Wspólny Nurt - Produkcja 3 kulturalnych spotkań sąsiedzkich i koncertu 
głównego dla mieszkańców osiedla Strzeszyn (95.000 zł). Wydarzenia dla mieszkańców osiedla Strzeszyn w ramach działań PBO2021 będą realizowane do połowy września br. 

8 Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów
Wydział Kształtowania i Ochrony 

Środowiska
ZZM 555 000 w trakcie realizacji

 Trwają prace nad zleceniem uporządkowania terenu na Smochowicach i Strzeszynie (Strzeszyn wstrzymany do momentu uzgodnienia lokalizacji wybiegu). Trwają prace nad zleceniem 
uporządkowania terenu na Smochowicach i Strzeszynie (Strzeszyn wstrzymany do momentu uzgodnienia lokalizacji wybiegu). Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową  wybiegi dla psów w 
rejonie ulicy Dąbrowskiego i Starogardzkiej.

9 Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie! Wydział Sportu
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania 

Kobiet "Dbamy o Mamy"
149 300 w trakcie realizacji

1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania:
-    wydruk materiałów graficznych promujących projekt w tym logo, plakaty, ulotki oraz bannery zaakceptowanych przez Urząd Miasta Poznania,
-    wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt w tym plakaty, ulotki oraz bannery,
-    kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach projektu z radami osiedli oraz mieszkańców, szkołami, a także grupami mieszkańców; kolportaż plakatów na osiedlach 
Sobieskiego i Chrobrego,
-   przekazanie ulotek, plakatów oraz bannerów promujących zajęcia w ramach projektu do szkół oraz rad osiedli i spółdzielni mieszkaniowych,
-    prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnepiatkowo.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczącej realizacji programu tj. aktualny grafik i 
harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe,
-    stworzenie oraz aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktywnepiatkowo zawierającej aktualne informacje dotyczące 
stanu realizacji programu, a także prowadzonych zajęć,
-    kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie promowania projektu wśród grupy 
docelowych odbiorców, udostępnianie postów i relacjonowanie realizacji programu,
-    kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com, szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom 
mieszkańców,
-    kampania informacyjno – promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców,
-    ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 
poprzez adnotacje w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.

2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!":
-    prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej poprzedzonych konsultacjami społecznymi prowadzonymi w gronie 
przedstawicieli mieszkańców,
-    prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych na os. Stefana Batorego 54, os. Bolesława 
Chrobrego 28, os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23,
-    prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Bolesława Chrobrego przy bloku 13A, os. 
Bolesława Chrobrego 28, os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, w Parku Żurawiniec, zajęć nordic walking na terenach zielonych w pobliżu osiedli Bolesława Chrobrego i Jana III 
Sobieskiego

10 Rowerem po Mieszka I-bezpieczne tunele PST ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Zawarto umowę na realizację robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni ścieżki rowerowej oraz chodnika na ul. Szymanowskiego. Planowany termin zakończenia prac 
budowlanych wrzesień 2021 r.

ZDM ZDM 375 000 Trwają procedury przygotowawcze - analiza potrzeb, uzgadnianie zakresu prac. 

Szkoła Podstawowa nr 23 100 000 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Szkoła Podstawowa nr 36 12 500 Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

Szkoła Podstawowa nr 71 12 500 Rozpoczęto prace związane z pielęgnacją drzewostanu.

WGN/ZKZL WGN/ZKZL 100 000 realizacja dot. ul. Długosza - srodki w rezerwie, trwają osteteczne ustalenia

12 Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla 
mieszkańców (IV.3) Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
549 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2021 roku większość zajęć w ramach projektu była realizowana planowo. Organizatorzy nadal prowadzili i prowadzą rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi 
rozszerzeniem oferty zajęć dla mieszkańców. W maju i czerwcu odbyły się pierwsze festyny sportowe dla mieszkańców (między innymi Starołęka, Krzesiny). W okresie sprawozdawczym prowadzono 
między innymi zajęcia takie jak: Zdrowy Kręgosłup, Pilates dla dzieci, Gimnastyka z elementami pilates,  Kształtowanie Sylwetki, Gimnastyka z elementami jogi, Siłka bez siłki, Spalanie kalorii, Zajęcia 
taneczne dla dzieci, Taniec Latino Solo, Turbospalanie, Taniec w Parach, Nordic Walking, Siłownia zewnętrzna, Zumba Gold, Kuźnia Talentów - Hokej na trawie, Gimnastyka ogólnorozwojowy dla 
dzieci, Sportowy Fyrtel Gzuba. Zajęcia odbywały się w następujących lokalizacjach: ZSO2 Krzesiny - boisko Tarnowska 27, ul. Pokrzywno, Przedszkole nr 93 Skibowa 13, ZSO2 Krzesiny Przedszkole, 
Szczepankowo (Skibowa 29), Parafia (Forteczna 53) Forteczna 53, Poznań,Przedszkole Ikarek Głuszyna 206A, Przedszkole Mini Mini Starołęcka 129,Przedszkole Parostatek Starołęcka 40, SP 59 
Baranowska 1, SP 61 Szczepankowo 74, SP 63 Starołęcka 142, ul. Starołęcka (biegi) OSiR Głuszyna Głuszyna 232, Park Strzeleckiego, Poznań, OSP Krzesiny Rudzka, Unii Lubelskiej Unii Lubelskiej 16, 
Park Rekreacji Starołęka Mała.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Wydział Oświaty

11 Cała wuchta zieleni dla Jeżyc! w trakcie realizacji

PBO21



WJPM 250 000
 WJPM zorganizował spotkanie z Wnioskodawcą. W jego następstwie Pomysłodawca uszczegółowił zakres wniosku - wskazał urządzeń streetworkout jakie miałyby zostać zamontowane na OSIR 
Głuszyna, rodzaj nawierzchni pod nimi oraz infrastrukturę towarzyszącą (mała architektura). Na bazie uzyskanych informacji przygotowano założenia do projektowania i zlecono wykonanie 
zadania w trybie "zaprojektuj i doposaż". Dokumentacja przetargowa znajduje sie w pionie zamówień publicznych celem ogłoszenia przetargu

ZDM 180 500 Trwają procedury przygotowawcze - analiza potrzeb, opracowanie wstępnych przedmiarów prac. Zakres zadania jest obecnie ustalany wewnątrz jednostki oraz z Radą Osiedla (rónież zakres prac 
dot. ul. Strzyżowskiej).

WGN/ZKZL 99 500 trwają ustalenia dot. realizacji składowej projektu

14 Doposażenie strażaków OSP-Krzesiny
Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa
280 000 w trakcie realizacji Zostały złożone zapytania ofertowe do producentów. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.

15 Szkoła przyjazna i nowoczesna WGN/ZKZL 600 000 w trakcie realizacji
Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu  projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację  
środków. Przetarg został roztrzygnięty, nie wyłoniono jednak Wykonawcy. Zostanie zmieniony przez Wnioskodawcę zakres projektu i ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. 

16 Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak Wydział Sportu
Klub Sportowy 

AKADEMIA JUDO
286 500 w trakcie realizacji

W związku z panującymi obostrzeniami zajęcia od 29 marca 2021 do 18 kwietnia prowadzone były online wg aktualnego harmonogramu na facebooku, na You Tube, na fanpagu Bezpieczny 
student, a także na zoomie. Zajęcia online prowadzone są w tych samych godzinach co treningi na sali. Uczestnicy informację o sposobie prowadzeni  zajęć otrzymywali od trenera mailowo, sms 
lub na grupach poprzez mesangera lub grupach fb .
Zajęci w terminie 19.04.2021-30.06.2021 odbywały się w Centrum Akademii na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu w 9 grupach  oraz 1 grupa z osobami niepełnosprawnymi ZSS nr 101 ul. Swoboda 
według poniższego planu:
Grupa 1: studenci- poniedziałek, środa 6:00-7:00.
Grupa 2: studenci – poniedziałek 20:00-21:00, środy 19:30-20:30.
Grupa 3: studenci – wtorek, czwartek 7:00-8:00.
Grupa 4: studenci – wtorek, czwartek 9:30-10:30.
Grupa 5: studenci – sobota 12:15-14:15.
Grupa 6: studenci – wtorek, czwartek 18:00-19:00.
Grupa 7: osoby z niepełnosprawnościami – poniedziałek ,środa 16:00-17:00.
Grupa 8: osoby dorosłe +40 – wtorek, czwartek 19:15-20:15.
Grupa 9: osoby dorosłe +40 – niedziela 16:00-18:00.
Grupa 10: dzieci – niedziela 16:00-18:00.
Cały czas trwała również reklama na Facebooku (wystawienie oferty z zaznaczeniem konkretnych odbiorców, mieszkańców Grunwaldu ). Osoby zainteresowane podają swoje dane kontaktowe 
a koordynator oddzwaniał i zapraszał na zajęcia i informując, że są to bezpłatne zajęcia z budżetu Miasta Poznania. 
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

17 Grunwald - mój sportowy azyl  Wydział Sportu
Młodzieżowy Klub Sportowy 

PRZEMYSŁAW
488 630 w trakcie realizacji

W II kwartale br. podjęto następujące działania: 
- edycja i aktualizacja strony internetowej;
- konsultacje z Radą Osiedla Grunwald Północ na temat zajęć sportowych (została przeprowadzona ankieta z mieszkańcami);
- kontakt telefoniczny z domami kultury oraz szkołami w sprawie rezerwacji sal do prowadzenia zajęć od września 2021 roku;
- prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, treningów lekkoatletycznych dla dzieci, ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych dla dorosłych i seniorów, nordic walking dla dorosłych i seniorów, 
treningów biegowych dla dorosłych, ćwiczeń na obiektach typu streetworkout dla młodzieży i dorosłych;
- prowadzenie zajęć online (ćwiczenia siłowe w domu, trening z gumami oporowymi i pierwsza pomoc);
- przygotowanie do przeprowadzenia warsztatów z psychologiem;
- zakup sprzętu dla prowadzących zajęcia;
- aktywna promocja projektu w mediach społecznościowych i zamieszczanie postów ze zdjęciami;
- przeprowadzenie imprez plenerowych w szkołach: SP 74, SP 72; 
- nawiązanie współpracy z SP 72 w sprawie wynajmu obiektów sportowych do realizacji zajęć dla mieszkańców Grunwaldu w tym zajęć na basenie. 
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

18 Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum 
Ogólnokształcącego Wydział Oświaty 595 000 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych i stołówki, podpisano umowę z wykonawcą. 

19 Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla 
mieszkańców (VI.6) Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
566 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2021 roku większość zajęć w ramach projektu była realizowana planowo. Organizatorzy nadal prowadzili i prowadzą rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi 
rozszerzeniem oferty zajęć dla mieszkańców. W sprawozdawanym okresie prowadzono między innymi zajęcia takie jak Tenis, Nordic Walking, Sportowy Fyrtel Gzuba, Zdrowy kręgosłup, Fitness, 
Street Workout, Siłownia zewnętrzna, Badminton, Spalanie na polanie, Trening biegowy, Gimnastyka, Ćwiczenia wzmacniające, Zajęcia sportowe dla dzieci. Wszystkie aktywności prowadzone były 
na następujących obiektach: ul. Wojska Polskiego 6, Park Wodziczki, XXV LO ul. Widna 1 al. Wielkopolska 42, Park Sołacki, Winiarskie Centrum Rekreacji i Sportu ul. Winiarska 1, Poznań, Rusałka, SP 22 
Hangarowa 14, Żwirki/Wigury, Sołacz/Rusałka, Przedszkole "Boża Radość" Rejtana 6, Przedszkole Z.S.M.N. Rejtana 6, Przedszkole nr 3, Dojazd 3, Przedszkole nr 171 ul. Podlaska 2; os. Powstańców 
Warszawy 1/97, DK Wierzbak Wojska Polskiego 6/8.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

13 Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji w trakcie realizacji
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20 Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! Wydział Sportu
Stowarzyszenie na rzecz Promocji 
Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"

99 980 w trakcie realizacji

1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania:
-    wydruk materiałów graficznych promujących projekt w tym logo, plakaty, ulotki oraz bannery zaakceptowanych przez Urząd Miasta Poznania,
-    wydruk materiałów promocyjnych promujących projekt w tym plakaty, ulotki oraz bannery,
-    kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach projektu z radami osiedli oraz mieszkańców, szkołami, a także grupami mieszkańców,
-    przekazanie ulotek, plakatów oraz bannerów promujących zajęcia w ramach projektu do szkół oraz rad osiedli,
-    prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnenaramowice.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczącej realizacji programu tj. aktualny grafik i 
harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe,
-    aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktywnenaramowice zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu realizacji 
programu, a także prowadzonych zajęć,
-    kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie promowania projektu wśród grupy 
docelowych odbiorców, udostępnianie postów i relacjonowanie realizacji programu,
-    kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com, szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom 
mieszkańców,
-    kampania informacyjno – promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców,
 -   ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 
poprzez adnotacje w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.

2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!":
-    prowadzenie cyklicznych zajęć prowadzonych zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej poprzedzonych konsultacjami społecznymi prowadzonymi w 
gronie przedstawicieli mieszkańców,
-    prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Jasna Rola, a także ul. Boranta 2.
-    prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Władysława Łokietka 104, przy ul. Jasna Rola, a 
także w Parku Żurawiniec oraz innych terenach zielonych

21 Rowerem/pieszo przez Żurawiniec: łącznik 
Łużycka/Umultowska

Wydział Kształtowania i Ochrony 
Środowiska

ZLP 600 000 w trakcie realizacji
Przeprowadzono niezbędne uzgodnienia, podpisano porozumienie z ZRD na realizację utwarzdenia ścieżki pieszo-rowerowej, terminrealizacji do końca października. Zakład Robót Drogowych 
wykonał utwardenie nawierzchni wraz z wjazdami od strony ulic, pozostały zakres prac to wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na wjazdach, które zostaną wykonane w terminie do 
31.10.2021 r. 

22 Wesołe podwórko na Radojewie GP 340 000 w trakcie realizacji pierwotnie realizatorem wskazanym był ZKZL, trwają ustalenia dot. nowego realizatora i lokalizacji projektu

23 EkoCzwórka dla Rataj WGN/ZKZL 600 000 w trakcie realizacji
Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu  projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację  
środków.  

24 Rataje - mój sportowy azyl Wydział Sportu
Młodzieżowy Klub Sportowy 

PRZEMYSŁAW
501 000 w trakcie realizacji

W II kwartale 2021 roku podjęto następujące działania:
- przesłanie informacji o planowanych zajęciach, imprezach sportowych do spółdzielni mieszkaniowej „Osiedle Młodych” 
- kontakt telefoniczny z domami kultury w sprawie rezerwacji sal do prowadzenia zajęć od września 2021 roku
- edytowanie i uzupełnianie strony internetowej
- edytowanie strony na portalu „Facebook” i regularne wstawianie postów z przeprowadzonych zajęć ze zdjęciami 
- przeprowadzenie imprezy plenerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami „Powitanie wakacji”
- prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, treningów lekkoatletycznych dla dzieci, zajęć na siłowniach zewnętrznych dla dorosłych i seniorów,
nordic walking dla dorosłych i seniorów, treningów biegowych dla dorosłych, amatorskich treningów piłki nożnej dla dorosłych, ćwiczeń z
gumami oporowymi dla dorosłych i seniorów, ćwiczeń na obiektach typu streetworkout dla młodzieży i dorosłych oraz zajęć na basenie POSIR na
os. Piastowskim;
- zarezerwowanie terminów na basenie POSIR na os. Piastowskim w okresie jesienno-zimowym;
- przeprowadzenie drugiej części kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez WOPR Wielkopolska;
- prowadzenie zajęć online w okresie, w którym inne zajęcia nie były możliwe;
- prowadzenie kursu pierwszej pomocy online; 
- przygotowanie do przeprowadzenia warsztatów z psychologiem; 
- kolportaż plakatów na klatkach schodowych należących do SM Osiedle Młodych;
- zakup sprzętu dla prowadzących zajęcia; 
- aktywna promocja projektu w mediach społecznościowych;
- wydrukowanie plakatów i ulotek.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.
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25 Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla 
mieszkańców (VIII.3) Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
549 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2021 roku większość zajęć w ramach projektu była realizowana planowo. Organizatorzy nadal prowadzili i prowadzą rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi 
rozszerzeniem oferty zajęć dla mieszkańców. W maju i czerwcu odbyły się pierwsze festyny sportowe dla mieszkańców (między innymi Rodzinny Rajd Rowerowy). W sprawozdawanym okresie 
prowadzono między innymi zajęcia takie jak: Zdrowy Kręgosłup, Spalanie, Zumba, Rolki na Fyrtlu, Salsation, Bieganie na fyrtlu Siłownia zewnętrzna, Sportowy Fyrtel Gzuba, Kształtowanie Sylwetki, 
Gimnastyka,Senior, Złap Oddech, Fit Sylwetka, Płaski brzuch + stretching, Kiedyś chciałem zostać piłkarzem Hulajnoga dla dzieci, Deskorolka dla dzieci, Trening Prozdrowotny, Step Fitness, Rolki na 
Fyrtlu,  Rozruszaj się w ciąży, Zajęcia dla mam z wózkami, Ćwiczenia mięśni dna miednicy, ćwiczenia oddechowe po COVID 19. Zajęcia prowadzone były na następujących obiektach: 
Wiatraczna/Inflancka (rolki) Park Kurpińskiego, Malta - Parking przy Kopcu, Malta – źródełko, Malta - pod stokiem, Basen Rataje POSiR Osiedle Piastowskie 55A, POSiR Rataje Osiedle Piastowskie 
106a, os. Bohaterów II Wojny Światowej, Sił.Zewn. – Rzeczypospolitej, Sił.Zewn. – Piastowskie, Sił.Zewn. - os. Powstań Narodowych, TROPS Rocha 9, Poznań, Remplus Katowicka 77, Przystań Posnania 
ul. Wioślarska 72, Poznań, Orle Gniazdo osiedle Lecha 43, Organic Fitness Rondo Zamenhofa 133, Organic Fitness Malta Baraniaka 6, Przedszkole nr 117 Osiedle Piastowskie 105, Przedszkole nr 150 
osiedle Rusa 120, Przedszkole nr 161 Rusa 7, DK Jędruś os. Armii Krajowej 101.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

26 Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom ZDM 600 000 w trakcie realizacji
Trwają działania zwizane z uzykaniem studium inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w Poznaniu. Planowane uzyskanie studium przewidziane na 15 
listopada 2021 roku.

27 Wartostrada-Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo ZDM 600 000 w trakcie realizacji Realizacja zadania polegać będzie na modenirrzacja drogi rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Żelazka. Planowane zakończenie prac przewidziane na miesiąc sierpień 2021 r.

28 Wildecka Piątka na szóstkę Wydział Oświaty 600 000 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie remontu sal lekcyjnych, korytarza oraz auli, podpisano umowę z wykonawcą.

29 Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla 
mieszkańców (XI.8) Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
549 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2021 roku większość zajęć w ramach projektu była realizowana planowo. Organizatorzy nadal prowadzili i prowadzą rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi 
rozszerzeniem oferty zajęć dla mieszkańców. W maju i czerwcu odbyły się pierwsze festyny sportowe dla mieszkańców. W sprawozdawanym okresie prowadzono między innymi zajęcia takie jak: 
Siłownia zewnętrzna, Zdrowy Kręgosłup Spalanie kalorii, Gry i zabawy dla dzieci, Biegamy od zera, Kształtow. Sylwetki, Interwały dla każdego, Sportowy Fyrtel Gzuba, Gimnastyka 60+, Kuźnia 
Talentów - Piłka Nożna, Zumba Gold, Wzmacnianie i stabilizacja, Siłka bez siłki, Kiedyś chciałem zostać piłkarzem Nordic Walking, Hata Joga, Vinyasa Joga, Kuźnia Talentów - Hokej na trawie, 
Spalanie kalorii. Zajęcia prowadzone były na następujących obiektach: Dziewińska Sił.Zewn. - Lasek Marceliński, Sił.Zewn. - Park ks. Feliksa Michalskiego Grunwaldzka 272, Poznań, Sił.Zewn. - 
Stefana Jaracza 9., Sił.Zewn. - Osiedle Kwiatowe Stokrotkowa, Poznań,  Sił.Zewn. - Górnicza 2, Sił.Zewn. - Park Fabianowo 29, Sił.Zewn. - Osiedle Kwiatowe – boisko przy ulicy Stokrotkowej, Boisko 
Osiedlowe (ul. Górnicza 2), Boisko Osiedlowe (ul. Andersena 6), Boisko SP 4 Rawicka, Poznań, Przedszkole Wesoła Pszczółka Fabianowo 29, Poznań, Przedszkole Chatka Puchatka Gerberowa 30, 
Poznań, Przedszkole Sióstr Nazaretanek Miastkowska 124, Przedszkole nr 7 Mikołowska 14, 60-102 Poznań, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr im. Jezus Łubinowa 7, Poznań, Przedszkole Stumilowy Las 
Jeleniogórska 1, 60-179 Poznań, Przedszkole "Wszystkie Skarby Mamy" Jeleniogórska 7, 60-179 Poznań, Przedszkole "Szkółka Małego Dziecka" ul. Frezjowa 22, 60-175 Poznań,  Zmartwychwstańskie 
Centrum Sportu i Rehabilitacji, Głogowska 145, 60-206 Poznań, Reebok Crossfit Poznań, Budziszyńska 19, Poznań Dom Kultury Stokrotka Cyniowa 11, 60-175 Poznań, Sport & Beauty Poznań 
Fabianowo Kowalewicka 14/lok 1, 60-002 Poznań,  ROD Kolejarz Jana Brzechwy 1, 60-195 Poznań ul. Chryzantemowa, ul. Mieleszyńska, Boisko (ul. Leszczyńska 51) SP 78 ul. Żonkilowa 34, 60-175 
Poznań, SP 58 Ławica 3, 60-186 Poznań, Plac Sensoryczny (ul. Krokusowa/ul. Stokrotkowa), SP 52 Fabianowo 29, Poznań, Boisko Osiedlowe (ul. Obrzeże), Klub Seniora Górczyn ul. Ściegiennego 10, 
Poznań.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

ZTM ZTM 40 000 w trakcie realizacji 2 stacje rowerowe w projekcie, 1 realizowana przez ZTM, druga przez W.Oświaty (teren szkolny)

Szkoła Podstawowa nr 58 40 000 w trakcie realizacji Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

Szkoła Podstawowa nr 78 160 000 w trakcie realizacji
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy bieżni lekkoatletycznej. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych Osiedla Kwiatowego.

Przedszkole nr 36 30 000 w trakcie realizacji Zakupiono dwa zestawy interaktywne (2 tablice multimedialne, 2 projektory, 2 mikrowieże).

Przedszkole nr 7 30 000 w trakcie realizacji Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

WJPM WJPM 300 000 w trakcie realizacji

 dot. Inteligentny skwer przy ul. Sasankowej (teren RO Kwiatowe), realizację zadania przejął WJPM .Realizację wniosku przekazano do WJPM wraz ze środkami w czerwcu 2021 r. 16.06.br. WJPM 
przekazał wniosek o przejęcie terenu przez Osiedle Kwiatowe. Po otrzymaniu terenu Wydział przystąpi do uzgodnień z wnioskodawcą projektu. Inwestycja będzie wymagała opracowania projektu 
zagospodarowania, uporządkowania terenu oraz wykonania nawierzchni czego nie uwzględniono we wniosku. Na etapie projektowania ustalone zostaną szczegóły dotyczące realizacji zadania 
stosownie do powierzchni terenu dostępnej do zagospodarowania. Planujemy (zgodnie z wydaną opinią ) środki pozostałe po zrealizowaniu zadania przekazać do jednotek merytorycznych na 
monitoring (ZKB) i samoobsługową stację naprawy rowerów (ZTM)

31 Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon
Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa
34 200 w trakcie realizacji Zostały złożone zapytania ofertowe do producentów. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.

Wydział Oświaty

30 Sportowy relaks
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32 My też chcemy być fit!  Wydział Sportu
Stowarzyszenie na rzecz Promocji 
Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"

229 390 w trakcie realizacji

1. Kompleksowa promocja projektu “My też chcemy być fit!” wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania:
-    wykonanie materiałów graficznych promujących projekt w tym logo, plakaty, ulotki oraz bannery zaakceptowanych przez Urząd Miasta Poznania,
-    wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt w tym plakaty, ulotki oraz bannery,
-    kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach projektu z radami osiedli oraz mieszkańców, szkołami, a także grupami mieszkańców,
    przekazanie ulotek, plakatów oraz bannerów promujących zajęcia w ramach projektu do szkół oraz rad osiedli,
-    prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.mytezchcemybycfit.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczącej realizacji programu tj. aktualny grafik i 
harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe,
-    aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/mytezchcemybycfit zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu realizacji 
programu, a także prowadzonych zajęć,
-    kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie promowania projektu wśród grupy 
docelowych odbiorców, udostępnianie postów i relacjonowanie realizacji programu,
-    kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com, szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom 
mieszkańców,
-    kampania informacyjno – promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców,
-    ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 
poprzez adnotacje w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.

2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu “My też chcemy być fit!”:
-    prowadzenie cyklicznych zajęć zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej poprzedzonych konsultacjami społecznymi prowadzonymi w gronie 
przedstawicieli mieszkańców,
-    prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Nadolnik, ul. Wandy i Sabiny
-    prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych w Parku ks. Tadeusza Kirschke przy ul. Smolnej 13A, przy 
Jeziorze Maltańskim obok Term Maltańskich, przy ul. Wandy i Sabiny, przy ul. Dymka 220, w Parku Tysiąclecia, na terenie użytku ekologicznego Olszak I i II, na terenie rezerwatu przyrody Cybina, oraz 
na terenach wzdłuż rzeki Warta od mostu Św. Jordana
-    zorganizowanie festynu z okazji dnia dziecka w szkole "Skrzydła"
-    zorganizowanie festynu z okazji dnia dziecka w SP 45
-    zorganizowanie turnieju sportowego w połączeniu z festynem dla dzieci w SP 75 dnia 7 czerwca
-    zorganizowanie festynu 26 czerwca na terenie MOS przy ul. Gdańskiej

33 Rowerostrada do ZOO/ścieżki w koronach drzew ZDM 600 000 w trakcie realizacji Dokonano pomiarów wstępnych. Trwa opracowywanie kosztorysów. Realizacja zadania przewidziana w III - IV kwartał 2021 r.

34 Cała szkoła jak z Finlandii  Wydzial Oświaty 600 000 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie remontu sal lekcyjnych, podpisano umowę z wykonawcą. 
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