STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022 - I kwartał 2022

nazwa projektu

lp.

Wydział

Jednostka/podmiot realizujący

kwota planowo
przeznaczona na
realizację projektu

aktualny etap realizacji
projektu: zrealizowano
/ w trakcie realizacji

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

1 975 000

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 17 stycznia 2022 r. i po tym okresie program
rozpoczął działanie. Do 9 marca rozpoczęto realizację specjalnych zajęć skierowanych do dzieci, które w wyniku napaści państwa rosyjskiego na Ukrainę, zmuszone były
uciekać ze swoich domów i przybyły do naszego miasta. Zajęcia zorganizowano na terenie SP 13 przy hotelu IKAR, czyli miejsca do którego zakwaterowani byli uciekinierzy.
Zajęcia prowadzone były 4 dni w tygodniu po dwie godziny dziennie przez trenera i jego asystenta - studenta kierunku WF porozumiewającego się w języku ukraińskim. łącznie
w pierwszym kwartale przeprowadzone 30 godzin takich zajęć. W każdym z nich uczestniczyło od 6 do 24 dzieciaków. W sprawozdawanym okresie zorganizowano też nabór
szkół, które chcą uczestniczyć w programie oraz nabór kandydatów na trenerów, który zakończył się w kolejnym kwartale.
W zakresie komponentu Trener Senioralny to w zasadzie rozpoczęto większość aktywności sprawdzonych w latach ubiegłych. Niestety ze względu na drastyczne wzrosty
kosztów, głównie mediów, ceny np. wynajmu basenów czy sal musiały być renegocjowane. Ostatecznie udało się przygotować 165 grup ćwiczebnych tygodniowo
realizowanych w 32 różnych lokalizacjach w całym Poznaniu. Niezmiennym powodzeniem cieszyły się zajęcia na basenach. W drugiej kolejności te prowadzone w salach. Na
prawie wszystkie zajęcia obowiązywała rekrutacja w której brane były pod uwagę różne czynniki. Pierwszeństwo w rekrutacji mały osoby, które nie uczestniczyły w programie
poprzednim semestrze. W ramach komponentu Trener Przedszkolaka został ogłoszony nabór placówek chętnych do współpracy w 2022 roku. Początek zajęć planowany jest
na połowę kwietnia. W zakresie działania O-Ty-Fit w połowie lutego ruszył nabór a pod koniec lutego skoncentrowane zajęcia dla osób posiadających otyłość, chcących
zmienić swoje życie i przejść metamorfozę.
Trwały działania promocyjne i informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

2021

1

Trener osiedlowy, trener senioralny, trener
przedszkolaka

Wydział Sportu

2

Nasz zielony Plac Wolności

Wydział Kultury

Estrada Poznańska

2 000 000

w trakcie realizacji

Na sesji w marcu zostały przekazane środki dla Estardy Poznańskiej - termin realziacji projektu w miesiącach letnich.

3

Winogradzki statek uśmiechu i radości

Wydział Oświaty

XX LO

600 000

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

XX LO

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przedszkole nr 37
4

5

6

7

Modernizujemy winogradzkie szkoły i
przedszkola

Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2

Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla
wszystkich (I.9)

Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato
Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany

Wydział Oświaty

Wydział Oświaty
ZKZL

Przedszkole nr 185

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą.
600 000

w trakcie realizacji

Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

SP 11

Trwa weryfikacja zakresu prac do wysokości posiadanych środków.

ZSP 12

Opracowano dokumentację przetargową. Ogłoszono postępowanie przetargowe.

SP 38
600 000

w trakcie realizacji

SSP2

Wydział Sportu

w trakcie ogłoszania przetargu - połączono z PBO21 i PBO20

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 17 stycznia 2022 r. po tym tym okresie
program rozpoczął działanie. W sprawozdawanym okresie rozpoczęto realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych, poprzedzoną konsultacjami z Radami Osiedlii. W końcu
marca prowadzonych było już 59 grup ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 18 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi Nordic Walking, Aqua
Fitness, Aqua Baby, Aqua Senior, Gimnastyka seniora, Sztuki Walki, Zdrowy Kręgosłup, Akrobatyka dla dzieci, zajęcia z siatkówki, spalanie kalorii, zajęcia dla przedszkolaków
czy nawet balet. Zajęcia w tym rejonie cieszą się bardzo dużym powiedzeniem, a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno
informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

600 000

w trakcie realizacji

Część środków w kwocie 400.000,00 zł zostało na sesji w marcu przekazane Estardzie Poznańskiej - realizatora zadniania z podziałem na poszczególne działania: 120.000,00 zł
działania na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice (Organziacja Smochy FEST), 230.000,00 zł działania na osiedlu Kiekrz (Organziacja Festiwalu Kierskiego), 50.000,00 zł działania
loklane dla mieszkańców osiedla Podolany (koncerty, wydarzenia artystyczne), 150.000,00 zł zostało przekazane dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości - również na
działania na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice (warsztaty, działania animacyjne, kino plenerowe. Wydział Kultury UMP ogłosił otwarty konkurs ofert w dniu 21.03.2022 r. na
realziację działań kulturalnych na Strzeszynie na kwotę 50.000,00 zł - ogłoszenie wyników przerwuduje się w połowie maja. Wszystkie wydarzenia w ramach zadań zostaną
zrealziowane w miesiącach letnich i wczesnojesiennych.

600 000

w trakcie realizacji

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Kuktury Fizycznej "Aktywny Poznań". Umowa zawarta została w dniu 17 stycznia 2022 r. i po tym okresie rozpoczęto cykliczne zajęcia
prowadzone zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej. Ustalanie rozkładu zajęć poprzedzone było konsultacjami społecznymi
prowadzonymi w gronie przedstawicieli mieszkańców. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży odbywały się na boiskach przy kompleksach sportowych na os.
Stefana Batorego 54, os. Bolesława Chrobrego 3, a także os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23,
dla dorosłych i seniorów na terenie siłowni zewnętrznych na os. Bolesława Chrobrego 13A, w Parku Osiedlowym na os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, a
także w Rezerwacie Przyrody Żurawiniec, a zajęcia ogólnorozwojowe i usprawniające typu Nordic Walking, Zumba, Aqua aerobik dla dorosłych i seniorów na terenie pływalni
miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101, salki fitness na terenie pływalni miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101, a także w Rezerwacie Przyrody Żurawiniec.

512 000

Wydział Kultury

Przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe.

SP 28
8

Szkoła z kulturą

Wydział Oświaty

SP 62
SP 1
SP57

9

Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!

Wydział Sportu

260 600

10

Zadbajmy o najmłodszych!

ZKZL

11

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla
mieszkańców (IV.4)

Wydział Sportu

12

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

ZDM
ZKZL

SS ul. Stróżyńskiego

w trakcie realizacji

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy

549 000

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 17 stycznia 2022 r. i po tym okresie program
rozpoczął działanie. W sprawozdawanym okresie rozpoczęto realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych, poprzedzoną konsultacjami z Radami Osiedlii. W końcu marca
prowadzonych było już 59 grup ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 13 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Gimnastyka
60+, Trening Obwodowy, Joga, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, otwarte strefy rekreacji, zajęcia dla przedszkolaków czy nawet zajęcia na ściance wspinaczkowej. Zajęcia w
tym rejonie cieszą się dużym powodzeniem, a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

600 000

w trakcie realizacji

600 000

ZDM

Przygotowywany jest obmiar robót niezbędny do wykonania przejść dla pieszych.

ZKZL/ ul. Nowotarska

zadanie łączone z zakresami z PBO21 dt. Nowotarskiej w projektach Zielone Fyrtle 2021oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2021 - w trakcie procedury przetargowej

ZSP 2
13

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Wydział Oświaty

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia dotyczące zakresu prac.
430 000

w trakcie realizacji

Przedszkole nr 93
14

Szkoła na sportowo

ZKZL

SSP 1 (ul. Grunwaldzka)

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.
w trakcie realizacji

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy

286 500

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Akademii Judo w Poznaniu. Umowa zawarta została w dniu 17 stycznia 2022 r. Projekt z podstaw judo i elementów samoobrony skierowany jest dla dzieci, młodzieży ,
studentów, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w Poznaniu (rejon - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald) . Zajęcia 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. Informacja o rozpoczęciu zajęć
została ogłoszona na fanpagu https://www.facebook.com/Bezpieczny-Student-Pozna%C5%84-1976267015944947
Relacjonowaliśmy na bieżąco co dzieje się na treningach, informacje wysłaliśmy też do grup społecznościowych na fb oraz wysłaliśmy na maile do uczestników poprzedniej
edycji. Relazje z zajęć pokazywane były w telewizji (TVP Poznań, rozgłośniach radiowych(radio RMFmaxxx ) gazetach.
https://www.poznan.pl/mim/sport/news/ruszaja-zajecia-bezpieczny-student-bezpieczny-poznaniak,175894.html
https://sportowy-poznan.pl/2022/01/26/bezplatne-zajecia-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-2022.html?fbclid=IwAR1aUzkzAjNCt4JoAUCTEQKrU5WGqo9safshlr9qfs4mxelB0xmGfr_P84
Na zajęcia zapisało nam się łącznie 201 osób. Zajęcia prowadzone są przez 5 trenerów .

600 000

15

Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak

Wydział Sportu

16

Przez sport po zdrowie

Wydział Oświaty

SP 74

600 000

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

17

Na Woli baw się do woli

Wydział Oświaty

ZSP 13

600 000

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

18

Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!

Wydział Sportu

193 600

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Kuktury Fizycznej "Aktywny Poznań". Umowa zawarta została w dniu 17 stycznia 2022 r. i po tym okresie rozpoczęto cykliczne zajęcia
prowadzone zgodnie z harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej. Ustalanie rozkładu zajęć poprzedzone było konsultacjami społecznymi
prowadzonymi w gronie przedstawicieli mieszkańców. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży odbywały się na boiskach przy kompleksach sportowychprzy ul.
Jasna Rola oraz Rzewieniowej, a także przy Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta 2, dla dorosłych i seniorów na terenie siłowni zewnętrznych na os. Władysława Łokietka
104, przy ul. Jasna Rola, a także w Parku przy Żurawińcu, a zajęcia ogólnorozwojowe i usprawniające typu Nordic Walking, Pilates, Zdrowy Kręgosłup, Power Body, Fitness dla
dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie Studia Żurawiniec przy ul. Jasna Rola 34, a także w Parku przy Żurawińcu.

19

Rowerem/pieszo z Naramowic: łączniki
Naramowice-Wartostrada; AbrahamaMurawa

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Przygotowano dokumentację przetargową na budowę łącznika pomiędzy ulicami Abrahama i Lechicką. Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugiej połowie kwietnia. W
przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu realizacja robót budowlanych planowana jest od czerwca do sierpnia br.
Ponadto dla ul. Lechickiej wykonywany jest przedmiar robót i wycena prac.

20

Leśniczówka Naramowice

Wydział Kształtowania i
Ochrony Środowiska

415 000

w trakcie realizacji

Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania z wnioskodawcą oraz przygotowania do wyłonienia projektanta.

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 17 lstycznia 2022 r. i po tym okresie program
rozpoczął działanie. W sprawozdawanym okresie rozpoczęto realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W końcu marca prowadzonych było już 75 grup ćwiczebnych
tygodniowo, które odbywały się w 23 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness, Spotkania Biegowe, Zajęcia dla dzieci
DANCE&FUN, Joga, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, Ćwiczenia mięśni dna miednicy, zajęcia dla przedszkolaków Trampoliny dla dzieci i młodzieży czy nawet zajęcia dla
mam z wózkami. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne
programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

21

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla
wszystkich (VIII.11)

Wydział Sportu

ZLP

537 000

22

Rataje- mój sportowy azyl

Wydział Sportu

540 000

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Przemysław" . Umowa zawarta została w dniu 17 stycznia 2022 r. Nawiązano współpracę z domami kultury: Polan Sto, Jagiellonka, Orle
Gniazdo, Jędruś, Na Skarpie, z przedszkolami oraz rozpoczęto zajęcia sportowe w salach gimnastycznych i innych obiektach zamkniętych (DK Polan Sto, DK Orle Gniazdo, SP
50, SP 51) i na siłowniach zewnętrznych na os. Oświecenia i os. Stare Żegrze. Zajęcia, które odbywały się w pierwszym kwartale to zumba, trening funkcjonalny, trening
motoryczny, gimnastyka z elementami fitness, modern jazz, ćwiczenia z gumami oporowymi, gimnastyka dla pań, gimnastyka dla seniorów, joga, zdrowy kręgosłup,
stretching, aerobik, amatorskie treningi piłki nożnej, fat burning, zajęcia ogólnorozwojowe w przedszkolach, ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowniach zewnętrznych, nordic
walking. Rozpoczęto zajęcia na basenie POSIR Rataje typu aquaaerobik, zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych. Zorganizowano turnieju tenisa
stołowego w SP 50 oraz dwudniowy festyn wiosenny na orliku na os. Lecha 37 przy SP 51

23

EkoCzwórka dla Rataj #2

ZKZL

600 000

w trakcie realizacji

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy

24

Remont sali gimnastycznej w ZSO

Wydział Oświaty

ZSO

172 500

w trakcie realizacji

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia projektowe.

25

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla
mieszkańców (X.8)

Wydział Sportu

495 000

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 17 lstycznia 2022 r. i po tym okresie program
rozpoczął działanie. W sprawozdawanym okresie rozpoczęto organizację i realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W końcu marca prowadzonych było już 42 grup
ćwiczebnych tygodniowo, które odbywały się w 17 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness, Aqua Senior, Powrót do formy bieganie od zera, Taniec Nowoczesny, Dance Mix ,Zajęcia dla kobiet w ciąży, Zdrowy Kręgosłup, zajęcia dla przedszkolaków Stretching z elem. jogi czy nawet Tańce Latino.
Pomimo, że program realizowany jest w tym terenie po raz pierwszy to zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, a większość grup jest w pełni wypełniona. Realizowano
działania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

26

Wartostrada-Wilda-Centrum: wygodnie pieszo
i rowerem

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

ZDM zawarł porozumienie na wymianę nawierzchni w ciągu ul.Droga Dębińska. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na wrzesień 2022.

27

Wildecka aleja drzew

ZDM

60 000

w trakcie realizacji

Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Hetmańskiej - dokumentacja projektowa przedłożona przez projektanta. ZDM weryfikuje przedłożony projekt.

w trakcie realizacji

W dniu 26.11.2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Zarządzeniem nr 27/2022/P z dnia 12.01.2022 r. realizację zadania powierzono
Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Umowa z Fundacją zawarta została w dniu 17 lstycznia 2022 r. i po tym okresie program
rozpoczął działanie. W sprawozdawanym okresie rozpoczęto realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W końcu marca prowadzonych było już 64 grup ćwiczebnych
tygodniowo, które odbywały się w 25 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness,Oswajanie z wodą dla najmłodszych, Zajęcia
na siłowniach zewnętrznych, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Gimnastyka Prozdrowotna, Gimnastyka z elementami pilates, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, Gry i zabawy
z elementami gier zespołowych,Stretching, zajęcia dla przedszkolaków, Płaski brzuch, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych czy nawet Muay thai i MMA. Nadal trwają
prace nad uruchomieniem wszystkich zajęć szczególnie w rejonie Fabianowa, ale ich ukończenie planwane jest na druga połowę kwietnia. Zajęcia w tym rejonie cieszą się
dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.
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Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla
mieszkańców (XI.6)

Rejon na piątkę!

Wydział Sportu

Wydział Oświaty

539 000

SP 78

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą.

SP 54

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

SP 10

250 000

w trakcie realizacji

Przedszkole nr 36

Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

Przedszkole nr 7

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

SP 54

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

SP 78

Rozpoczęto prace związane z utworzeniem sali do integracji sensorycznej.

Przedszkole nr 7

30

Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków

Wydział Oświaty
WJPM
ZTM
WZKiB

Rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

Przedszkole nr 36

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.
600 000

w trakcie realizacji

RO Kwiatowe

28.03.2022 r. ogłoszono przetarg na budowę pumptracka w formule "zaprojektuj i wybuduj". Termin składania ofert 12.04.br.
W obecnej chwili trwa analizowanie lokalizacji w rejonie dzielnicy Ławica oraz Szacht. W dalszej kolejności ZTM będzie występować w o pozwolenia administracyjne na
realizację montażu. Ostatni etapem będzie wybór wykonawcy usługi montażu. Procedura jest realizowana równolegle dla stacji stawianych w ramach PBO i innych, które w
tym roku zamierzamy ustawić. Przewidywany termin realizacji w terenie to IV kwartał 2022.

pakiet rowerowy Ławica/Bajkowe

OSP Kwiatowe

Przygotowano projekt umowy, który oczekuje na podpisanie przez przedstawicieli stowarzyszenia OSP Kwiatowe.

SP 87

Ćwicz, trenuj, baw się-nowoczesny kompleks
sportowo-rekreacyjny

Wydział Oświaty

32

Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny

ZLP

33

Boisko marzeń

Wydział Oświaty

34

Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny

31

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia projektowe.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
600 000

w trakcie realizacji

Przedszkole nr 192

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
534 000

w trakcie realizacji

Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania wnioskodawca i przygotowania do wyłonienia projektanta.

ZSZ nr 1

600 000

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydział Oświaty

ZSZ nr 1

452 100

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

ZDM

1. Antoninek- Zieliniec- Kobylepole:
Nasadzenia na skwerach na
terenie Osiedla

110 500

Projektant przedłożył dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zielenią obszaru skrzyżowania ul. Browarnej/Leszka/Światłopełka oraz Światłopełka/Zbyłowita.
Trwa weryfikacja dokumentacji przez ZDM.

2. Chartowo: Nowe nasadzenie na
terenie Osiedla Rusa SP nr 6

35 000

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą.

3. Fabianowo- Kotowo: Zielony
ogród biblioteki

74 277

Środki przekazno Estardzie Poznańskiej - realizatorowi zadania.

3. Fabianowo- Kotowo: Zieleń na
placu przy ul. Fabianowo

90 000

WJPM zwrócił się do Wydziału Budżetu i Kontrolingu z pytaniem o możliwość przeniesienia realizacji wniosku na rok 2023, z uwagi na rozpoczęte w bieżącym roku prace
modernizacyjne terenu rekreacyjno - sportowego.

Wydział Oświaty

Wydział Kultury

WJPM

ZZM

WJPM

Wydział Oświaty

Wydział Oświaty

ZKZL

ZDM

WJPM/ZDM

ZDM
35

4. Głuszyna: Projekt rewitalizacji
parku przy ul. Silniki plus nasadzenia
drzew, krzewów, rabat kwiatowych
do wysokości posiadanych
środków

110 000

Trwają uzgodnienia z Wnioskodawcą i Radą Osiedla Głuszyna w celu doszczegółowienia zakresu prac.

23 000

Realizacja nasadzeń połączona będzie z wykonaniem zieleni, o której mowa we wniosku PBO 2021 Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji, po zakończeniu etapu
inwestycyjnego tego zadania. Planowany termin realizacji II połowa 2022 roku.

20 000

Planowana realizacja zadania - III kwartał br.

61 278

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew na terenie szkoły.

93 000

ZKZL z uwagi na charakter inwestycji nie może realizować zadania.

5. Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo:
Pielęgnacja zieleni niskiej w pasie
drogowym ul. Garaszewo

10 000

Trwa przygotowanie do zawarcia aneksu na pielęgnację zieleni niskiej w pasie drogowym ul. Garaszewo. Planowane rozpoczęcie działań pielęgnacyjnych II połowa kwietnia
2022 r.

6. Kwiatowe: Nasadzenia na
terenie przyległym do placu
zabaw ul. Krokusowa - (realizacja
zależna od wyjaśnienia kwestii
własnościowych)

104 000

Teren nie został jeszcze przekazany RO do korzystania.
ZDM: Trwa postępowanie w GEOPOZ mające na celu wyłączenie terenu z pasa drogwego. Po przeprowadzonych uzgodnieniach z Radą Osiedle realizacja zadanie w
przedmiotowym zakresie nie zostanie zrealizowane.

60 000

Projektant przedłożył dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Szarotkowej. Trwa weryfikacja dokumentacji przez ZDM.

4. Głuszyna: Nasadzenia drzew na
OSiR Głuszyna
4. Głuszyna: Nasadzenia drzew
teren SP 53 (Zespół Szkół i
Placówek Oświatowych nr 5 )
5. Krzesiny- Pokrzywno- Garaszew:o
Nasadzenia na terenie ZSO2
Krzesiny
5. Krzesiny- Pokrzywno- Garaszewo:
Rewitalizacja wschodniej części
parku przy
dworze na Krzesinach

6. Kwiatowe: Senior na spacerze montaż 3 ławek, koszy na śmieci
wraz z nasadzeniami wzdłuż ulicy
Szarotkowej

Zielone Fyrtle - łączą nas drzewa

w trakcie realizacji

Wydział Oświaty

ZZM

ZLP

ZZM

Wydział Oświaty

ZZM

7.Naramowice: Zielone
zagospodarowanie terenu SP60

8. Podolany: Skwer przy ul.
Karpińskiej - zagospodarowanie
zielenią
9. Krzyżowniki- Smochowice:
Rozbudowa istniejącego
zagospodarowania rekreacyjnego
i zieleni na działce nr 1/177, ark. 28
obręb Krzyżowniki.

10.Piątkowo: Nasadzenia ok. 40
drzew na Piątkowie:
1) w parku na os. Chrobrego, na
działkach nr 258/45 i 258/74, arkusz
11, obręb 53 Piątkowo,
2) w parku między os. Batorego i
Śmiałego na działkach nr 254/48,
254/31, 253/21 i 189/97, arkusz 15,
obręb 53 Piątkowo oraz działce nr
258/75,
arkusz Minikowo:
11, obręb 53
11.
StarołękaŚcieżka
przyrodniczo-edukacyjna przy
szkole podstawowej nr 63

12.Strzeszyn: Rewitalizacja terenów
przy torach (między torami a ul.
Czesława Miłosza i Poli
Gojawiczyńskiej 164.278,00 zł
(prace pielęgnacyjno porządkowe)

164 278

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

164 278

Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac projektowych ze środków Rady Osiedla Podolany.

153 000

Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania i przygotowania do wyłonienia projektanta.

90 000

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu ze względu na termin agrotechniczny.

164 278

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia dotyczące zakresu prac.

164 278

ZZM odbył wizję w terenie. Trwa przygotowanie materiałów i zakresu prac.

ZDM

ZZM

13.Szczepank owo-SpławieKrzesinki: Nasadzenia drzew wzdłuż
ulicy Sierpowej - do wysokości
środków
13.Szczepank owo-SpławieKrzesinki: Wykonanie alejki
spacerowej o ekologicznej
nawierzchni przepuszczalnej
prowadzącej do placu zabaw przy
ul. Świątniczki wraz z posadzeniem
niskich krzewów wzdłuż alejki

278 833

ZDM jest w trakcie przygotowania postępowania mającego na celu aktualizację dokumentacji projektowej.

30 000

Trwaja uzgodnienia dotyczące doszczegółowienia zakresu prac.

