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INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  

STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

 

Lp Stan realizacji 

1 Uchwała Nr LXI/652/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie 

ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Plan                                                   Wykonanie                                                

1.197.700,00 zł                              480.075,22 zł w tym: 

                                                         450.083,39 zł - diety radnych 

                                                             6.069,09 zł - podróże krajowe 

                                                           23.922,74 zł - podróże zagraniczne 

2 Uchwała Nr XV/121/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie 

należności pieniężnych przysługujących radnym Rady Miasta Poznania z tytułu podróży 

służbowych krajowych i zagranicznych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Plan                                                   Wykonanie                                                

1.197.700,00 zł                              480.075,22 zł w tym: 

                                                         450.083,39 zł - diety radnych 

                                                             6.069,09 zł - podróże krajowe 

                                                           23.922,74 zł - podróże zagraniczne 

3 Uchwała nr XLI/475/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 

sfinansowania inwestycji drogowych w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

· stan zadłużenia na 30.06.2018 r. z tytułu umowy nr 24.754 - 10.000.000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty - wrzesień 2018 rok 

W I półroczu 2018 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
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Lp Stan realizacji 

i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 

14 marca 2018 r. Miasto Poznań spłaciło XVII ratę kapitałową w wysokości 10.000.000,00 zł. 

Natomiast w dniu 14 marca 2018 r. dokonano zapłaty odsetek w wysokości 91.300,00 zł, 

a 14 czerwca 2018 r. w wysokości 46.434,44,00 zł.  

Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w I półroczu 2018 r. do Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Miasta Poznania wraz z tabelą obrazującą kształtowanie się Indywidualnego Wskaźnika 

Obsługi Zadłużenia oraz informacją dotyczącą oceny ratingowej Miasta dokonanej przez agencję 

Moody’s. 

4 Uchwała nr XLI/476/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr LXXXIII/956/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2002r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu realizacji Programu Rewitalizacji Kamienic 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

· stan zadłużenia na 30.06.2018 r. z tytułu umowy 21.721 – 15.476.785,66 zł, termin spłaty 

ostatniej raty - 2022 rok 

W I półroczu 2018 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 

i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 

14 marca 2018 r. Miasto Poznań spłaciło XIX ratę kapitałową w wysokości 1.719.642,86 zł. 

Natomiast w dniu 14 marca 2018 r. dokonano zapłaty odsetek od kredytu w wysokości 78.501,70 zł, 

a w dniu 14 czerwca 2018 r. w wysokości 71.865,60 zł.  

Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w I półroczu 2018 r. do Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Miasta Poznania wraz z tabelą obrazującą kształtowanie się Indywidualnego Wskaźnika 

Obsługi Zadłużenia oraz informacją dotyczącą oceny ratingowej Miasta dokonanej przez agencję 

Moody’s. 

5 Uchwała nr LII/702/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 

sfinansowania inwestycji drogowych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

· stan zadłużenia na 30.06.2018 r. z tytułu umowy 25.253 – 25.500.000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty - 2019 rok 

W I półroczu 2018 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
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Lp Stan realizacji 

i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 

14 marca 2018 r. Miasto Poznań spłaciło XIV ratę kapitałową w wysokości 8 500 000,00 zł. 

Natomiast w dniu 14 marca 2018 r. dokonano zapłaty odsetek od kredytu w wysokości 155.210,00 

zł, a w dniu 14 czerwca 2018 r. w wysokości 118.407,84 zł.  

Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w I półroczu 2018 r. do Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Miasta Poznania wraz z tabelą obrazującą kształtowanie się Indywidualnego Wskaźnika 

Obsługi Zadłużenia oraz informacją dotyczącą oceny ratingowej Miasta dokonanej przez agencję 

Moody’s. 

6 Uchwała Nr LXXIII/1021/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie 

upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania 

i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publiczno-prawnym, stanowiących dochody Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała upoważnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 2 

uchwały do stosowania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym 

o wartości nieprzekraczającej 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do 

osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń wypłacanych przez właściwą jednostkę.  

W pierwszym półroczu 2018 r. Dyrektor ZDM umorzył kwotę 16.200,55 zł, na raty rozłożył spłatę 

w wysokości 11.528,00 zł. 

Do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym należą 

m.in. opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  W I półroczu 2018 r. do 

Poznańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło 25 wniosków o ulgę w spłacie. Na tej podstawie 

wydano 2 decyzje administracyjne o rozłożeniu na raty tych należności - na łączną kwotę 911,60 zł. 

7 Uchwała Nr LXXIII/1025/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Stan na 30.06.2018 r. - 180.000.000,00 zł, termin wykupu - lata 2019-2021. 

Miasto Poznań w czerwcu 2018 r. dokonało zapłaty odsetek od obligacji wyemitowanych przez 

Bank PEKAO SA:   

· serii F i G w wysokości odpowiednio 765.600,00 zł i 780.600,00 zł w dniu 21 czerwca 2018 

roku,  
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Lp Stan realizacji 

· serii H w wysokości 780.600,00 zł w dniu 28 czerwca 2018 roku.  

W celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank Pekao S.A. 

sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. oraz za I kwartał 2018 r. 

8 Uchwała Nr LXXVII/1157/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Umowa nr 682/2010/00004137/00 

· stan zadłużenia na 30.06.2018 r. - 19.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2020 rok 

W dniu 9 stycznia 2018 r. zostały zapłacone raty kredytu przypadające do spłaty w 2018 r. 

w wysokości 9.200.000,00 zł. W dniu 20 lutego 2018 r. zostały uregulowane odsetki od kredytu 

długoterminowego udzielonego w 2010 r. przez konsorcjum banków: ING Bank Śląski S.A. i mBank 

S.A. w wysokości 134.899,73, a 18 maja 2018 r. w wysokości 102.849,86 zł. Ponadto, w celu 

spełnienia zapisów umowy, Miasto przekazało wymagane przez Banki sprawozdania budżetowe za 

IV kwartał 2017 r. oraz za I kwartał 2018 r. 

9 Uchwała Nr LXXVII/1167/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze 

Miasta Poznania uznanym za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP 

z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół 

miasta" (Dz.U. z 2008r. Nr 219, poz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru 

zabytków, w których wykonano remont elewacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów zakończonych po dniu wejścia w życie uchwały. Podmiot, 

aby skorzystać ze zwolnienia musi złożyć wymagane dokumenty w terminie do dnia 31 stycznia 

roku podatkowego, w którym po raz pierwszy przysługuje mu prawo do zwolnienia. Podmiot może 

korzystać ze zwolnienia przez okres 10 lat. 

Spośród osób prawnych w I półroczu 2018 r. ze zwolnienia na mocy uchwały skorzystały dwa 

podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła 17.817,43 zł. 

Spośród osób fizycznych w I półroczu 2018 r. ze zwolnienia na mocy uchwały skorzystało 15 

obiektów podatkowych, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła 38.597,22 

zł. 

10 Uchwała Nr LXXIX/1192/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu 
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Lp Stan realizacji 

zbiorowego i ochrony zdrowia w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

· stan zadłużenia na 30.06.2018 r. z tytułu umowy 25.701 – 381.600.000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty – 2025 r. 

W I półroczu 2018r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 

i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.  

W dniach 14 marca 2018 r. dokonano spłaty kapitału w wysokości 9 750 000,00 zł i zapłaty odsetek 

od kredytu w wysokości 1.709.026,02 zł, 14 czerwca 2018 r. spłaty kapitału w wysokości 

9 750 000,00zł i zapłaty odsetek w wysokości 1.673.386,86 zł.  

Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w I półroczu 2018 r. do Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Miasta Poznania wraz z tabelą obrazującą kształtowanie się Indywidualnego Wskaźnika 

Obsługi Zadłużenia oraz informacją dotyczącą oceny ratingowej Miasta dokonanej przez agencję 

Moody’s. 

11 Uchwała Nr VIII/68/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę 

udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Ochotnicze Straże Pożarne składają wnioski o wypłatę ekwiwalentu do 15 dnia miesiąca 

następującego po działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. W pierwszym półroczu 

2018 r. wypłacono ogólnie za działania ratownicze i szkolenia 8 442,00 zł.  

W podziale na poszczególne jednostki OSP płatność przedstawia się następująco: 

OSP Krzesiny – 686,00 zł, 

OSP Kwiatowe – 2 240,00 zł,  

OSP Głuszyna – 3 318,00 zł,  

OSP GRS – 2 198,00 zł, w tym szkolenie strażaków – 259,00 zł. 

12 Uchwała nr XI/108/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zakresu 

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów 

finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, a także 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze. 
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Lp Stan realizacji 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała ma corocznie zastosowanie do  opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta Poznania za pierwsze półrocze, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury 

i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest 

Miasto Poznań. 

13 Uchwała Nr XV/155/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie emisji 

obligacji Miasta Poznania oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Stan na 30.06.2018r. - 100.000.000,00 zł, termin wykupu – 2022-2026 rok 

W dniu 26 czerwca 2018 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od wyemitowanych w  2011 r. przez 

Bank PKO BP SA obligacji serii X w wysokości 825.550,00 zł, a 28 czerwca 2018 r. od obligacji serii Y 

w wysokości 675.450,00 zł. W celu spełnienia zapisów umowy Miasto przekazało wymagane przez 

Bank PKO BP S.A. sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. oraz za I kwartał 2018r. 

14 Uchwała Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty 

prolongacyjnej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zgodnie z uchwałą opłata prolongacyjna ustalana jest z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 

terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu 

Miasta Poznania. Wpływy z opłaty prolongacyjnej ustalonej z tytułu udzielonych ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Wydział Finansowy w I półroczu 2018 r. 

wyniosły 22.291,70 zł. Natomiast brak danych o dochodach z opłaty prolongacyjnej ustalonej 

z tytułu udzielonych ulg w spłacie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe. 

15 Uchwała Nr XXIII/300/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia 

niektórych cen i opłat. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uprawnienie dotyczy sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych 

i rekreacyjnych zarządzanych przez zakład budżetowy Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. 

Uchwała podlega realizacji przez cały rok kalendarzowy. 

16 Uchwała Nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 roku 
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w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na 

obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla 

Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub 

wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zwolnienie dotyczy budynków, w których zakończono remont nie wcześniej niż w dniu wejścia 

w życie niniejszej uchwały. Ponadto zwolnienie dotyczy budynków lub ich części, w których na co 

najmniej 60% powierzchni użytkowej realizowana jest funkcja mieszkalna. 

Uchwała ta wygasła z dniem 29 kwietnia 2014 r. i została zastąpiona przez Uchwałę 

Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek 

pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla 

Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do 

rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. Uchwała ta ma więc zastosowanie jedynie 

w przypadku podmiotów, które zakończyły remont elewacji przed datą jej uchylenia. 

Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą nie skorzystał w I półroczu 2018 r. 

żaden podmiot. 

Spośród osób fizycznych w I półroczu 2018 r. ze zwolnienia na mocy uchwały skorzystało 41 

obiektów podatkowych, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła 38.786,86 

zł. 

17 Uchwała Nr LIV/816/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2013 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytów długoterminowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Kredyty udzielone przez Bank Pekao S.A.: 

· umowa nr 2013/62/BSP - stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 30.000.000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty - 2020 rok 

· umowa nr 2013/63/BSP - stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 40.000.000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty - 2020 rok 

· umowa nr 2013/66/BSP - stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 40.000.000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej rat - 2023 rok 

             RAZEM: 110.000.000,00 zł 

W dniu 21 lutego 2018 r. zostały zapłacone raty kredytu z tytułu umowy nr 2013/62/BSP 

przypadające do spłaty w 2018 r. w wysokości 22.000.000,00 zł. Raty kredytu z tytułu umowy nr 
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2013/63/BSP przypadające do spłaty w 2018 r. zostały zapłacone w dniach: 30 marca 2018 r. – 

5.000.000,00 zł i 2 maja 2018 r. – 15.000.000,00 zł. W dniu 1 lutego 2018 r. została uregulowana 

rata kredytu z tytułu umowy nr 2013/66/BSP przypadające do spłaty w 2018 r. w wysokości 

8.000.000,00 zł. 

W dniu 29 marca 2018r. zostały uregulowane płatności odsetkowe z tytułu umów kredytowych 

zawartych z Bankiem Pekao S.A. w 2013 r. w wysokościach: 

· z tytułu umowy nr 2013/62/BSP w wysokości 246.437,26 zł, 

· z tytułu umowy nr 2013/63/BSP w wysokości 346.191,79 zł, 

· z tytułu umowy nr 2013/66/BSP w wysokości 261.996,71 zł. 

W dniu 29 czerwca 2018 r. zostały uregulowane płatności odsetkowe z tytułu umów kredytowych 

zawartych z Bankiem Pekao S.A. w 2013 r. w wysokościach: 

· z tytułu umowy nr 2013/62/BSP w wysokości 173.523,29 zł, 

· z tytułu umowy nr 2013/63/BSP w wysokości 261.873,97 zł, 

· z tytułu umowy nr 2013/66/BSP w wysokości 245.326,03 zł. 

Dodatkowo w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 

sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. oraz za I kwartał 2018 r. 

18 Uchwała Nr LXIII/988/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Poznania instrumentem płatniczym 

(terminale). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zgodnie z uchwałą umożliwiono zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Poznania 

tj.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty 

skarbowej, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany 

jest pieniądz elektroniczny. 

W pierwszym półroczu 2018 roku wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dotyczące 

podatku od nieruchomości wyniosły 795.263,26 zł, natomiast wpływy z transakcji za pośrednictwem 

terminali dotyczące opłaty skarbowej wyniosły 981.749,91 zł. 

19 Uchwała Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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Zarządzono pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczono 12 inkasentów opłaty skarbowej 

na terenie Miasta Poznania, określono wysokość wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania 

pobranych opłat w wysokości 6% wpływów oraz ustalono terminy płatności zainkasowanej opłaty 

skarbowej.  

Opłatę skarbową pobraną w danym dniu inkasenci przekazują w całości na rachunek Urzędu Miasta 

dnia następnego; 

1. jeżeli termin płatności pobranej w danym dniu opłaty skarbowej przypada na sobotę lub 

dzień ustawowo wolny od pracy, pobraną opłatę należy przekazać następnego dnia po dniu lub 

dniach wolnych od pracy; 

2. inkasenci, którzy pobrali opłaty skarbowe w okresie od poniedziałku do niedzieli w kwocie 

nieprzekraczającej lub równej 500,00 zł, dokonują wpłat zainkasowanej opłaty skarbowej 

w następnym dniu roboczym po zakończeniu tego okresu. 

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w drodze inkasa w I półroczu 2018 r. wyniosły 2.818.661,24 zł. 

Inkasentom opłaty skarbowej w powyższym okresie wypłacono wynagrodzenie w wysokości 

170.594,00 zł. 

20 Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku 

Technologiczno-Przemysłowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. i Poznańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Rubież. 

Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenach wymienionych Parków. 

Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą w I półroczu 2018 r. skorzystały 

2 podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła 389.291,20 zł. 

W I półroczu 2018 r. ze zwolnienia nie skorzystała żadna osoba fizyczna. 

21 Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości następujące obiekty sportowe zajęte na prowadzenie 

zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową, wraz z zajętym 

przez nie gruntem: 
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1) baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, 

2) stadiony, 

3) boiska, 

4) hale sportowe, 

5) lodowiska sztuczne, 

6) przystanie wodne, 

7) kryte ujeżdżalnie do jazdy konnej, 

8) infrastrukturę towarzyszącą obiektom wymienionym w punktach 1-6 typu szatnie, zaplecze 

sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętej na prowadzenie działalności handlowej 

i gastronomicznej, 

9) tory regatowe. 

Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystało w I półroczu 2018 r. 

trzynaście podmiotów a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła  2.477.266,30 

zł. 

Spośród osób fizycznych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystał w I półroczu 2018 r. jeden 

podmiot, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła  22.767,36 zł. 

22 Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek 

pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla 

Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do 

rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów zakończonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

Podmiot, aby skorzystać ze zwolnienia musi złożyć wymagane dokumenty w terminie do 31 stycznia 

roku podatkowego, w którym po raz pierwszy zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie 

przysługuje w wysokości 50% poniesionych kosztów remontu elewacji, nie dłużej niż 10 lat. 

Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystały w I półroczu 2018 r. 

4 podmioty a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła 11.856,41 zł. 

Spośród osób fizycznych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystało w I półroczu 2018 r. 

85 obiektów podatkowych, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2018 r. wyniosła 

105.643,77 zł. 
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23 Uchwała Nr LXXIII/1147/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 r. w sprawie zwolnienia 

z opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dokonano zwolnień z tytułu: 

- wymiany praw jazdy: 4, 

- wymiany dowodów rejestracyjnych: 2. 

24 Uchwała Nr XVII/198/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytów długoterminowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

· umowa nr 28 1020 4027 0000 1096 0275 1089 – stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 

18.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 2020 rok (PKO BP S.A.) 

· umowa nr 2687216/37/K/Ob./2015 – stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 

32.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 2027 rok (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

 

W dniu 2 maja 2018 r. zostały zapłacone raty kredytu z tytułu umowy nr 28 1020 4027 0000 1096 

0275 1089 w PKO BP SA przypadające do spłaty w 2018 r. w wysokości 9.000.000,00 zł.  

W dniu 29 marca 2018 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od kredytu udzielonego przez PKO BP 

S.A. w wysokości 141.139,73 zł oraz od kredytu udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

w wysokości 180.690,39 zł. Natomiast w dniu 29 czerwca 2018 r. dokonano zapłaty odsetek od 

kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. w wysokości 110.810,96 zł oraz od kredytu udzielonego 

przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w wysokości 181.102,47 zł. 

Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 

sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. oraz za I kwartał 2018 r. 

25 Uchwała Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie 

szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz 

szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie uchwały Wydział Budżetu i Analiz naliczył środki przeznaczone na statutową 

działalność jednostek pomocniczych. Na 2019 r. naliczono łącznie 23 237 671,00 zł, z czego: środki 

naliczone proporcjonalnie do liczby ludności oraz powierzchni osiedla stanowią 4.644.730,00 zł, 

podatek od nieruchomości 17 094 871,00 zł, środki niewykorzystane w 2017 r. 1 498 070,00 zł oraz 
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środki na konkurs „grantowy” 3.500.000,00 zł.  

Radom Osiedli przekazano informację o naliczeniach, które stanowią podstawę do ustalenia przez 

nie planów wydatków na 2019 r. Jednostki pomocnicze rozpoczęły prace, mające na celu 

opracowanie i przyjęcie projektu planu wydatków. 

26 Uchwała Nr XVII/200/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie ustalenia 

środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała określa dla jednostek pomocniczych Miasta – osiedli wysokość środków wolnych 

naliczanych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w latach 2016-2019 (w kwocie 4.644.730,00 zł 

corocznie) oraz wysokość środków na dofinansowanie realizacji zadań wyłonionych w drodze 

konkursu zgłoszonych przez osiedla (w kwocie 3.500.000,00 zł w latach 2016-2019). Ustalono także 

na lata 2016 - 2019 środki przeznaczone na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz 

oświetlenia w łącznej wysokości 32.000.000,00 zł. 

27 Uchwała Nr XVIII/217/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu budżetu Miasta, a następnie do 

sposobu procedowania nad nim. 

28 Uchwała Nr XVIII/218/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej, 

a następnie do sposobu procedowania. 

29 Uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie uchwały podatnicy, dokonując samoopodatkowania, deklarują w składanych 

deklaracjach podatkowych wysokość podatku od środków transportowych na 2018 r. Obowiązujące 

73 stawki podatkowe cechuje: zróżnicowanie stawek dla 30 kategorii środków transportowych 

w zależności od liczby osi, DMC pojazdu/zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezdnych, 

rozróżnienie stawek preferencyjnych w przypadku 6 kategorii środków transportowych z emisją 
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spalin najmniej obciążającą środowisko naturalne (EURO 5 i EURO 6). Wpływy za I półrocze 2018 r. 

z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 17.239.739,86 zł. Skutki finansowe obniżenia 

górnych stawek podatku za I półrocze 2018 r. wyniosły 20.465.234,85 zł. 

30 Uchwała Nr XXVI/366/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 r. w sprawie zwolnienia 

cmentarzy od podatku od nieruchomości. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty zajęte pod cmentarze oraz 

budowle lub ich części na nich posadowione, niepodlegające innym zwolnieniom ustawowym, 

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż związana bezpośrednio 

z utrzymaniem cmentarzy. 

Ze zwolnienia określonego uchwałą w I półroczu 2018 r. nie skorzystał żaden podmiot. 

31 Uchwała Nr XXXV/587/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 

sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, gospodarki 

komunalnej, polityki społecznej i oświaty.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

·  stan zadłużenia na 30.06.2018 r. z tytułu umowy 86.386 – 99 000 000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty – 2031 r. 

W I półroczu 2018r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 

i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.  

W dniu 14 marca 2018 r. dokonało zapłaty odsetek od kredytu w wysokości 483.336,99 zł, 

14 czerwca 2018 r. zapłaty odsetek w wysokości 491.582,45 zł.  

Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w I półroczu 2018 r. do Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Miasta Poznania wraz z tabelą obrazującą kształtowanie się Indywidualnego Wskaźnika 

Obsługi Zadłużenia oraz informacją dotyczącą oceny ratingowej Miasta dokonanej przez agencję 

Moody’s. Ponadto Miasto przekazało raport za 2017 r. dotyczący zadań inwestycyjnych z zakresu 

infrastruktury drogowej, transportowej, gospodarki komunalnej, polityki społecznej i oświaty 

dofinansowanych z kredytu z EBI w ramach umowy finansowej nr 86.386. 

32 Uchwała Nr XXXVII/626/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

dofinansowania projektu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta 

Poznania” dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
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publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

15 lutego br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie części szkolnej Zespołu Szkół Mechanicznych im. 

KEN. Dalsze prace są kontynuowane. Ponadto, w trakcie w postępowania przetargowego wyłoniono 

wykonawców robót budowlanych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 oraz Zespołu Szkół nr 2.  

W trakcie robót budowlanych 29 marca br. odnaleziono niewybuch z czasów II Wojny Światowej. 

33 Uchwała Nr XLII/733/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 

realizację projektu pn. „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa 

kulturowego” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla Działania 4.4 "Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego", Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje 

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

20 grudnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowane projektu.  

8 stycznia 2018 r. powołano Jednostkę Realizującą Projekt, po czym przystąpiono do przygotowania 

postępowań przetargowych.  

26 marca br. uzyskano pozytywną decyzję Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zmiany terminu 

zakończenia projektu z 30 czerwca na 31 grudnia 2019 r.  

Od kwietnia prowadzone są postępowania w trybie przetargów nieorganiczonych w celu wyboru 

wykonawcy robót budowlanych wynikających z zakresu projektu, a także w celu realizacji usługi 

nadzoru inwestorskiego. W przypadku usługi nadzoru inwestorskiego obecnie trwa badanie oferty 

złożonej 25 czerwca. W postępowaniu na roboty budowlane złożona został jedna oferta z ceną 

31.800.000,00 zł brutto. Cena oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, to jest: 13.480.882,64 zł brutto, dlatego postępowanie zostało 

unieważnione. Z uwagi na powyższe, podjęto decyzję, że kolejne ogłoszenie postępowania zostanie 

poprzedzone przeprowadzaniem szczegółowej analizy przyczyn tak znaczącej różnicy pomiędzy 

ceną ofertową a oszacowaną wartością zamówienia. Zakończenie weryfikacji zaplanowane 

w terminie do 15 sierpnia 2018 r. 

Dalsze warianty działań uzależnione są od wyników przeprowadzonej analizy, jednak z dużym 

prawdopodobieństwem stwierdzić można, że zrealizowanie projektu wiązać będzie się 

z koniecznością przedłużenia terminu realizacji oraz decyzją o znacznym zwiększeniu kwoty 
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przeznaczonej na sfinansowanie robót budowlanych. Rozważane jest również zmniejszenie zakresu, 

jednak zmniejszenie zakresu może również wiązać się z koniecznością zwiększenia wkładu własnego 

w przedsięwzięcie. 

34 Uchwała Nr XLIV/766/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie zwolnienia 

samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska Atlantis z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych do budżetu Miasta Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Pływalnia Miejska ATLANTIS została zwolniona z obowiązku wpłaty do budżetu Miasta Poznania 

nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego (2016 roku) w kwocie 

118.220,70 zł. 

Na podstawie uchwały, w dniu 20.03.2017 roku Pływalnia Miejska Atlantis rozpoczęła procedurę 

wyboru wykonawcy realizacji inwestycji modernizacji systemu elektronicznej obsługi klienta. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę zadania wybrano firmę 

Fitnet sp. z o.o. ul. Jastrzębia 76, 86-031 Żołędowo. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto 

w dniu 19.06.2017 r. 

Konkurencyjna forma wyboru wykonawcy pozwoliła zmniejszyć koszt realizacji zadania. 

Wykonawca zrealizował zadanie. Pływalnia Miejska Atlantis odebrała realizację i dokonała wpłaty 

na rzecz zrealizowanej inwestycji w kwocie 109 773,81 zł brutto. 

Pozostałą kwotę tj. 8 446,89 zł Pływalnia Miejska Atlantis zamierza przeznaczyć w ll połowie 2018 

roku na dalszą modernizację obsługi klienta. 

35 Uchwała Nr L/880/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytów na rynku krajowym. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

· umowa nr 2687216/164/JST/POZ/17 – stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 

44.900.000,00 zł, termin spłaty kredytu – październik 2018 r. (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

· umowa nr 2687216/163/JST/POZ/17 – stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 

40.000.000,00 z termin spłaty kredytu - październik 2018 r. (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

· umowa nr 2687216/161/JST/POZ/17 – stan zadłużenia na 30.06.2018 r. wynosi 

30.000.000,00 zł, termin spłaty kredytu - październik 2018 r.  (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

 

W dniu 29 marca 2018 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od kredytów udzielonych przez BPS S.A.:  
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· umowa nr 2687216/164/JST/POZ/17 , wysokość odsetek 201.496,44,  

· umowa nr 2687216/163/JST/POZ/17, wysokość odsetek 180.493,15, 

· umowa nr 2687216/161/JST/POZ/17, wysokość odsetek 135.369,87. 

 

W dniu 29 czerwca 2018 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od kredytów udzielonych przez BPS 

S.A.:  

· umowa nr 2687216/164/JST/POZ/17 , wysokość odsetek 201.496,44,  

· umowa nr 2687216/163/JST/POZ/17, wysokość odsetek 180.504,11, 

· umowa nr 2687216/161/JST/POZ/17, wysokość odsetek 135.378,09. 

Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 

sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. oraz za I kwartał 2018 r. 

36 Uchwała Nr LIII/955/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie upoważnienia 

Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

dofinansowania projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na 

terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (nr konkursu: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

26 kwietnia br. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu. 4 czerwca br. przesłano do 

Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. zlecenie wykonania Zadania Inwestycyjnego 

obejmującego zakresem projekt „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na 

terenie Miasta Poznania”.  Uchwała w trakcie realizacji. 

37 Uchwała Nr LIV/987/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 

realizację projektu pn. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap III”, planowanego do 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, 

w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i Inwestycje 

funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

W wyniku wyczerpania się alokacji na konkurs Miasto Poznań otrzymało dotację w kwocie niższej 

niż wnioskowana. W związku z powyższym oraz z uwagi na znaczne zaangażowanie środków 

w budżecie w inne inwestycje, podjęto decyzję o odsunięciu w czasie decyzji w zakresie podpisania 

umowy o dofinansowanie do czasu wyłonienia wykonawców w kluczowych inwestycjach. 

38 Uchwała Nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Wzory formularzy zostały udostępnione na stronie internetowej Miasta Poznania a także 

w Oddziałach realizujących uchwałę. Formularze stanowią podstawę do wymiaru podatku. 

39 Uchwała Nr LV/1010/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie możliwości 

składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przedmiotowa uchwała wprowadza możliwość składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na 

podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1353). W I półroczu 2018 r. złożono 43 deklaracje na podatek od 

środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

40 Uchwała Nr LV/1011/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Rada Miasta Poznania podobnie jak w roku ubiegłym uchwaliła preferencyjną stawkę dla budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach określonych w niniejszej 

uchwale.  

Uchwalone stawki stanowią podstawę do wydawania decyzji ustalających wysokość zobowiązania 

podatkowego dla osób fizycznych na 2018 r. oraz określenia wysokości podatku w deklaracjach na 

podatek od nieruchomości na 2018 r. składanych przez osoby prawne oraz wydawania decyzji 

określających wysokość podatku. 

W I półroczu 2018 r. z preferencyjnej stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności 

na warunkach określonych w załącznikach do uchwały spośród osób prawnych skorzystały 22 
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nieruchomości, skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku od nieruchomości osób 

prawnych o kwotę 29.891,02 zł. 

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za I półrocze 2018 r. 

wynosi 184.901.339,35 zł. 

W I półroczu 2018 r. ze stawki skorzystało 13 nieruchomości należących do osób fizycznych, 

skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku o kwotę 7.009,54 zł. 

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za I półrocze 2018 r. 

wynosi 43.345.123,91 zł. 

41 Uchwała Nr LVIII/1081/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie ustalenia 

stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów 

Poznańskich. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała określiła stawki dotacji przedmiotowych na rok 2018 - na usługi związane z działalnością 

leśną w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu. Uchwała w trakcie realizacji. 

42 Uchwała Nr LIX/1106/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 r. w sprawie wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na 

obszarach wodnych miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przedmiotowa uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Wysokość opłat 

została uchwalona na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. 

w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2018 r. 

W pierwszym półroczu 2018 r. nie doszło do zadysponowania (zatrzymania) przez Policję statku lub 

innego obiektu pływającego na obszarach wodnych miasta Poznania. W związku z tym nie było 

podstaw do naliczenia wysokości opłat przez Miasto Poznań za usunięcie bądź przechowywanie 

sprzętu pływającego. 

43 Uchwała Nr LIX/1109/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 r. w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 
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Natomiast art. 263 ust. 2 ustawy stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Skorzystanie 

z powyższego uprawnienia przez Radę Miasta Poznania umożliwi prawidłową realizację zadań 

ujętych w budżecie 2017 r. oraz uwzględnionych w powyższej uchwale. Na podstawie tej uchwały 

jednostki mogły wydatkować środki do 30.06.2018 r. 

44 Uchwała Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, 

odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała jest realizowana przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta. 

45 Uchwała Nr LXII/1148/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 

6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu" dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (Nr konkursu: RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

2 lutego br. złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu. 25 kwietnia projekt przeszedł 

pozytywnie etap oceny formalnej. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektu. 

46 Uchwała Nr LXIII/1158/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 

realizację projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do 

km 243,50 (m. Poznań)” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, 

likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Wniosek o dofinasowanie projektu otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. 
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47 Uchwała Nr LXIII/1159/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

dofinansowania projektu pn.: "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz 

z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - 

Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr 

konkursu: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W pierwszym półroczu 2018 r. realizowane były następujące działania: 

1) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Rewaloryzacja przestrzeni płyty 

Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana 

Baptysty Quadro) w pasaż kultury” (styczeń-marzec), w tym : 

· opracowanie Studium Wykonalności (firma Lider Projekt sp. z o.o.) – na podstawie 

koncepcji i PFU dla rewaloryzacji płyty Starego Rynku i przebudowy Galerii Miejskiej Arsenał, 

· podpisanie umów partnerskich z Galerią Miejską ARSENAŁ, Estradą Poznańska 

i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 

· podpisanie Listów Intencyjnych z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi współpracą 

przy realizacji Projektu: Biblioteką Raczyńskich, Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT”, Muzeum 

Archeologicznym, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznańskim Centrum Świadczeń, 

Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, 

· uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla obszaru 

Projektu. 

2) Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego (30 marca).  

3) Wprowadzenie uzupełnień i korekt w Studium Wykonalności i niektórych dokumentach – 

załącznikach do Wniosku o dofinansowanie, zgodnie z wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego (8 

czerwca). 

4) Pozytywna ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku Miasta Poznania do oceny 

merytorycznej (prawdopodobny termin wyników oceny merytorycznej – koniec września / początek 

października br.). 

48 Uchwała Nr LXIII/1163/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie udzielenia 

wsparcia ze środków budżetu Miasta Poznania na działalność Spółdzielni Socjalnej 

"POZNANIANKA". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

Rada Miasta Poznania udzieliła Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” dotację na wsparcie działalności 

w zakresie Centrum Integracji Społecznej.  Uruchomienie Centrum planowane jest w IV kwartale 

2018 r. Obecnie przygotowywany jest projekt umowy. 

49 Uchwała Nr LXIII/1164/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie zwolnienia 

samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych do budżetu Miasta. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Kwotę nadwyżki, pozostawioną w Zakładzie Robót Drogowych, wydatkowano na zakup: 

- w dniu 18.06.2018 r. - ciągnika rolniczego o wartości 271 430, 65 zł; 

- w dniu 29.05.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodu – wywrotki 4-osiowej 

o wartości 502 189, 45 zł (368 569, 35 zł pochodziło ze środków nadwyżki pozostawionej 

w Zakładzie, a pozostałą kwotę, tj. 133 620, 10 zł pozyskano ze środków Zakładu przeznaczonych 

w planie na zakupy inwestycyjne w 2018 r.). Dostawa samochodu nastąpi w dniu 10.11.2018 r. 

50 Uchwała Nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części położone przy 

ul. Św. Marcin (na wymienionych w uchwale działkach), w których wykonano roboty budowlane 

określone w załączniku nr 1 do uchwały, przy czym konieczne jest zrealizowanie co najmniej 

remontu elewacji. 

Zwolnienie dotyczy budynków lub ich części, w których realizowana jest funkcja biurowa, handlowa, 

hotelowa, gastronomiczna lub mieszana, obejmująca wyłącznie te funkcje. 

Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, 

w którym zakończono roboty budowlane, a zatem podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia 

dopiero od 1 stycznia 2019 r. jeśli spełnią warunki określone w uchwale. 

51 Uchwała Nr LXVI/1211/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie udzielenia 

dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 17 maja 2018 roku podpisano 33 umowy dotacyjne na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Do Miejskiego 

Konserwatora Zabytków sukcesywnie wpływają protokoły z rozstrzygnięcia ofert na poszczególne 

prace objęte dotacjami. 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Działalność gospodarcza 
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1 Uchwała nr LXXXVIII/487/1993 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wyrażenia 

zgody podmiotom gospodarczym na używanie lub rejestrację znaku towarowego zawierającego 

nazwę lub herb miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2017 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych zgłoszeń. 

2 Stanowisko nr XLVI/307/II/26/1996 Rady Miasta Poznania z dnia 17 września 1996 r. w sprawie 

uzyskiwania zgody na używanie herbu miasta poza wykorzystywaniem go w znaku towarowym 

i sztandarach. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2017 

Z zapytaniem dotyczącym wykorzystania wizerunku herbu Miasta Poznania zwrócił się 

przedstawiciel portalu internetowego www.poznan.nieruchomosci.pl. Udzielono odpowiedzi, że 

uzyskiwanie zgody nie jest konieczne w tym przypadku. 

3 Uchwała nr XXI/142/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem 

piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 487 j.t.) wprowadziła szereg nowych rozwiązań w procedurze uzyskiwania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Jedną z ważniejszych zmian było wyłączenie z kompetencji Rady 

Miasta określania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, które zostały określone w ustawie.  

Do kompetencji Rady należy ustalanie limitu i określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

Wykorzystanie limitu: 

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 1050, a jego 

wykorzystanie na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 977;  

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wynosi 800, a jego 

wykorzystanie na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 673. 
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4 Stanowisko Nr LXXXVI/978/IV/29/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie 

zintensyfikowania działań kontrolnych punktów sprzedaży alkoholu oraz egzekwowania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim na terenie Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r. wszczęto na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 2 postępowania 

w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim zakończone cofnięciem zezwoleń. 

W związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi strażnicy miejscy podjęli 1671 interwencji w miejscach objętych zakazem spożywania 

alkoholu. Wobec osób niestosujących się do przepisów zastosowali 1228 postępowań 

mandatowych i 299 pouczeń, a także skierowali 15 wniosków o ukaranie do sądu. Jednocześnie 

nałożyli 8 mandatów karnych oraz zastosowali 3 pouczenia za nieuwidacznianie w miejscach 

sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. 

5 Uchwała Nr LIV/810/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 

roku w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewóz 

taksówkami osobowymi.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała zobowiązuje taksówkarzy posiadających licencje wydane przez Prezydenta Miasta 

Poznania do realizowania jej postanowień, które sprawdzane są poprzez weryfikację wniosków 

aktualizacyjnych zwierających dane z legalizacji taksometru oraz kontrole przewoźników drogowych 

(art. 85 ustawy o transporcie drogowym) i działania nadzorcze (art. 83 ustawy). 

W I półroczu 2018 r. przyjęto 910 wniosków aktualizacyjnych. 

6 Uchwała Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2013 r. w sprawie przepisów 

porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Prawidłowe oznaczenie poznańskich taksówek oraz przestrzeganie przepisów porządkowych jest 

zasadniczym przedmiotem wszystkich kontroli przeprowadzanych przez Oddział Licencji na 

Transport Drogowy i Kontroli oraz kompleksowych kontroli organizowanych z Wojewódzkim 

Inspektoratem Transportu Drogowego, Izbą Administracji Skarbowej i Wydziałem Ruchu 

Drogowego Komendy Miejskiej Policji. 

W I półroczu 2018 r. skontrolowano wspólnie z powyższymi służbami ponad 30 przedsiębiorców 
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świadczących usługi taksówkowe. 

W I półroczu 2018 r. wydano 314 hologramów identyfikujących przedsiębiorcę jako taksówkarza. 

7 Uchwała Nr LX/931/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 r. w sprawie obowiązku 

ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście 

wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich 

zatrudnionych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r. egzamin zdało 34 przedsiębiorców. 

8 Stanowisko Nr LXVI/1040/VI/19/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

poznańskiej przedsiębiorczości. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

1) W dniach 18-22 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań 

(DPP), w ramach której odbyły się: 

· KONKURS O TYTUŁ POZNAŃSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GALA FINAŁOWA - 18 

KWIETNIA 2018 (HOTEL BAZAR) / 120 uczestników, 

· STARTUP POZNAŃ 2018 - 18 KWIETNIA 2018 (PLUS JEDEN POZNAŃ - UL. ZA BRAMKĄ 1) / 

230 uczestników, 

· POZNAŃ BIZNES PARTNER - 19 KWIETNIA 2018 (MTP PAWILON 11 - IGLICA) / 2050 

uczestników, 

· SOCIAL MEDIA NINJA - 20 KWIETNIA 2018 (MTP HOL WSCHODNI - SALA ZIELONA) / 190 

uczestników, 

·          BLOG CONFERENCE POZNAŃ - 21-22 KWIETNIA 2018 (MTP PAWILON 15) / 1600 uczestników. 

Powyższe wydarzenia zgromadziły na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz 

w Strefie Plus Jeden - ekspertów i specjalistów z ponad 80 firm i instytucji związanych z tematem 

przedsiębiorczości oraz liczne grono uczestników. 

Zainteresowanie "przedsiębiorczością" było duże. Tegoroczna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań 

zgromadziła łącznie blisko 4200 uczestników, którzy mogli wziąć udział w kilkudziesięciu różnych 

spotkaniach, warsztatach i panelach, a także zapoznać się z ofertą firm i instytucji świadczących 

usługi dla biznesu. 

2) Z przestrzeni pracy wspólnej dla startupów „Plus Jeden” korzystało każdego dnia od 18 do 
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25 użytkowników. 

3) Z bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla początkujących przedsiębiorców organizowanych 

przez Ośrodek Doradczo- Szkoleniowy, Przestrzeń „Plus Jeden” oraz organizacje pozarządowe 

korzystające z dotacji miejskich skorzystało łącznie ok. 900 osób. 

4) Do programu wsparcia dla rzadkich zawodów rzemieślniczych „Zaułek Rzemiosła” 

zakwalifikowano 6 nowych uczestników. Łącznie w programie uczestniczy 12 rzemieślników różnych 

specjalności. Troje z nich prezentowało się na stoisku promującym program podczas tegorocznego 

Jarmarku Świętojańskiego. 

W omawianym okresie Biuro Obsługi Inwestorów zrealizowało następujące działania i inicjatywy na 

rzecz wspierania poznańskiej przedsiębiorczości: 

· Przyciągnięcie do Poznania nowych inwestorów z sektorów priorytetowych: Sonalake – 

Centrum IT, Computacenter – Centurm IT,  

· Stała współpraca z samorządem gospodarczym: udział w licznych spotkaniach typu 

„biznesmixer” oraz konferencjach organizowanych przez izby gospodarcze, tj. Wielkopolską Izbę 

Przemysłowo-Handlową, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Niderlandzko-Polską Izbę 

Gospodarczą, Polsko-Brytyjską Izbę Gospodarczą, Polsko-Niemiecką Izbę Gospodarczą, Polsko-

Skandynawską Izbę Gospodarczą, Wielkopolski Klub Kapitału, DWK - Niemieckie Koło Gospodarcze 

w Poznaniu i inne. 

· Współorganizacja Konferencji  ABSL (Związku Liderów Sektora usług dla biznesu) - Poznań 

był Miastem Gospodarzem, była to IX edycja Konferencji. Wzięło w niej udział ponad 1000 osób. 

Wśród gości znalazły się najważniejsze firmy z branży. Konferencja ABSL to najważniejsze 

wydarzenie dla sektora usług dla biznesu w Polsce. Jest najbardziej polecanym wydarzeniem 

dedykowanym tej branży. 

· Udział lub współorganizacja imprez promujących przedsiębiorczość, np.: 2.BSS Forum – 

konferencja poświęcona inwestycjom w sektorze usług nowoczesnych dla biznesu, Forum 

Gospodarcze Metropolii Poznań - konferencja odbyła się po hasłem „Regionalna współpraca 

a gospodarka przyszłości”, “CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala 2018” – dorocznej 

konferencji oraz gali przyznania nagród w branży outsourcingu i inwestycji dla biznesu, 

organizowanej przez BiznesPolska.pl. 

· Współorganizacja spotkania ABSL Poznań Chapter – poznańskiego oddziału ABSL w Urzędzie 

Miasta z udziałem Prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka oraz dyrektora Gabinetu Prezydenta. 

Spotkanie odbyło się na prośbę firm - członków ABSL, jego tematem była promocja i budowanie 

marki miasta Poznania na arenie międzynarodowej. 

· Wizyta grupy przedsiębiorców brytyjskich z regionu Shaffield organizowana przez Brytyjsko-

Polską Izbę Przemysłowo-Handlową - spotkanie z przedsiębiorcami polskimi, prezentacja potencjału 
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gospodarczego miasta. 

· Bieżąca współpraca i wsparcie dla obecnych w Poznaniu inwestorów i przedsiębiorców, 

spotkania w ramach opieki poinwestycyjnej, reakcja na problemy i potrzeby zgłaszane przez firmy.  

· Współraca z uczelnimi wyższymi – spotkania z Władzami Uczelni, wykłady dla studentów - 

prezentacja potencjału inwestycyjnego miasta, działań Biura Obsługi Inwestorów oraz możliwości 

zatrudnienia jakie oferuje sektor usług nowoczesnych dla biznesu.  

· Współpraca z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w zakresie działań na rzecz 

dostosowania kształcenia młodzieży do aktualnych trendów na rynku pracy i potrzeb pracodawców. 

· Bieżąca współpraca z parkami technologicznymi (UAM, YouNick, PPTP) w zakresie 

prezentacji oferty dla przedsiębiorców. 

· Współpraca z deweloperami - wsparcie deweloperów budynków biurowych, współpraca 

z oddziałem poznańskim Polskiego Związku Firm Deweloperskich. 

· Akcja promocji nauki języka niemieckiego – udział w Targach Edukacyjnych jako Wystawca. 

Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie inwestorów już działających na terenie miasta, jak również 

planujących otwarcie biura w Poznaniu. Miasto wystawia się pod hasłem „Warto się uczyć języka 

niemieckiego”. 

· Program stypendiów na staże w firmach - dla studentów przygotowujących się do podjęcia 

zatrudnienia na terenie miasta Poznania. Program stypendiów stanowi wsparcie dla firm w zakresie 

organizacji staży i jest dostępny dla wszystkich firm mających siedzibę w Poznaniu. 

· Wsparcie dla poznańskich firm z sektora projektowania gier komputerowych, m.in. 

dofinasowanie udziału w specjalistycznych targach w Berlinie – organizacja stoiska dla poznańskich 

firm. 

· Nagrody: 

o Poznań został wyróżniony nagrodą Outsourcing Star w kategorii miasta w zakresie 

przyciągania inwestycji z sektora usług nowoczesnych. Doceniono liczbę nowych inwestycji 

z sektora usług nowoczesnych, liczbę wydarzeń outsourcingowych organizowanych przez miasto 

oraz liczbę absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych. 

o Miasto Poznań zajęło III miejsce w konkursie Emerging Europe w kategorii City FDI Strategy 

of the Year – za  strategię przyciągania inwestycji zagranicznych. 

o Ranking fDI Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości 2018/19 

Poznań został nagrodzony w kategoriach: 

· 3. miejsce – Miasto Przyjazne dla biznesu: TOP 10 Miast Europejskich, w kategorii miast 
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średniej wielkości, 

· 5. miejsce – Najlepsza strategia przyciągania inwestycji zagranicznych: TOP 10 Miast 

Europejskich, w kategorii miast średniej wielkości, 

· 8. miejsce – TOP 10 Miast Przyszłości Europy Wschodniej, 

· 10. miejsce – TOP 10 Europejskich Miast Przyszłości, w kategorii miast średniej wielkości, 

·        2 miejsce (po Warszawie) w rankingu Miasta atrakcyjne dla Biznesu Forbsa – Poznań ma 

największą po Warszawie liczbę firm na 1000 mieszkańców. 

9 Uchwała Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań 

związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub 

modernizację infrastruktury ogrodowej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

26.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji, która zaopiniowała 6 wniosków złożonych przez 

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Poznaniu reprezentowane przez Rodzinne 

Ogrody Działkowe ( ROD Bielniki, ROD Armii Poznań, ROD Zagajnik, ROD J. Chociszewskiego, ROD 

Nowa Przyroda, ROD Relaks-Umultowo).  Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta Poznania 

6 wniosków zaopiniowanych pozytywnie. 

W okresie sprawozdawczym podpisano sześć umów na realizację zadań związanych z rozwojem 

rodzinnych ogrodów działkowych oraz wypłacono dotację w kwocie 241 000,00 zł. 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

11-07-2018 r. 

10 Uchwała Nr LXIV/1183/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 r. w sprawie ustalenia 

na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych 

w miejscach publicznych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły skargi w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach 

wyznaczonych uchwałą. 

11 Uchwała Nr LXVI/1213/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie ustalenia 

na terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Działalność gospodarcza 
 
 

 
Strona 32 z 208 

Lp Stan realizacji 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Kontrole przeprowadzone przez Straż Miejską i Miejska Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych nie wykazały żadnych uchybień. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 

wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I połowie 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o wydane zezwolenia zakresie objętym uchwałą. 

2 Uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw 

lokalnych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Wnioski składane przez mieszkańców na wspólną z Miastem realizację zadań infrastrukturalnych 

oceniane są zgodnie z uchwałą. W 2018 roku złożono 28 wniosków z czego do realizacji przyjęto 16. 

3 Stanowisko Nr XVII/193/VI/2/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

funkcjonowania ogródków gastronomicznych w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Stawki czynszu najmu za prowadzenie ogródków gastronomicznych na płycie Starego Rynku (wg 

ustaleń z marca 2015 roku ogłoszonych w Urzędzie Miasta Poznania): 40 zł netto za 1 m2 

powierzchni oraz 20 zł netto za 1 m2 powierzchni dla restauratorów, którzy mają możliwość 

postawienia dodatkowo stolików przed podestem (bez parasoli). 

Pobierana kaucja nie narusza interesów najemców i w większości przypadków jest zwracana 

w całości, a jeśli jest uszczuplona, to wynika to z zapisów umowy dotyczących zaległości 

czynszowych. 

Estrada Poznańska organizuje spotkania z restauratorami – ostatnie odbyło się w marcu 2018 roku 

i dotyczyło potwierdzenia zasad funkcjonowania ogródków w nowym sezonie oraz trwającego do 

31 marca br. skanowania płyty rynku w kontekście jej przyszłej modernizacji. 

Estrada Poznańska pozostaje w kontakcie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Estetyki. 

W maju 2018 r. została przeprowadzona kontrola wyglądu ogródków gastronomicznych z udziałem 

Pełnomocnika, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Estrady Poznańskiej. Na podstawie zebranych 

danych, restauratorzy nieprzestrzegający zapisów umowy dotyczących wyglądu ogródków, w lipcu 

br. zostali  wezwani do usunięcia niezgodnych z treścią umowy elementów wyposażenia ogródka. 
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4 Uchwała Nr XLII/644/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przeprowadzono kontrole 9 przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wydano 2 

nowe decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

5 Uchwała Nr XLII/645/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała określiła górne stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych. Stawka określona w uchwale jest stosowana. 

6 Uchwała Nr LXVII/1061/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 r. w sprawie 

powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. obowiązkowego 

zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi 

i biodegradowalnymi. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Według zapisów uchwały odpady zielone oraz odpady biodegradowalne z Regionu II (wg WPGO 

2016-20122) dostarczane są do Biokompostowni. 

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Poznań a Zakładem Zagospodarowania 

Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. oraz pomiędzy Miastem Poznań a Związkiem Międzygminnym 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, Wydział Gospodarki Komunalnej monitoruje 

sposób realizacji powierzonych przedmiotową uchwałą zadań oraz koordynuje strumień odpadów 

dostarczany do biokompostowni. 

7 Uchwała Nr LIV/982/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie uchwalenia 

"Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 nr 17/002/PI-10". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Gospodarka komunalna 
 
 

 
Strona 35 z 208 

Lp Stan realizacji 

Z uwagi na zmieniony  zakres rzeczowo-finansowy wieloletniego planu, aktualnie przygotowywany 

jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

AQUANET S.A. - na lata 2018-2027”. 

8 Uchwała Nr LIV/983/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie uchwalenia 

"Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała jest w trakcie realizacji, zgodnie z zapisami. 

9 Uchwała Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie uchwały:  

· prowadzone byly działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości pod kątem 

sprawdzania stanu czystościowo-porządkowego, 

· prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne wobec młodzieży szkolnej 

i samorządów pomocniczych, 

· w marcu br. wystąpiono do wszystkich jednostek miejskich o podjęcie działań na rzecz 

zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego miasta, 

· przeprowadzona została akcja Wiosenne Porządki – Poznań 2018 pod hasłem „CZYSTY 

POZNAŃ – WSPÓLNA SPRAWA”, 

· przeprowadzona została deratyzacja na terenie miasta Poznania (§ 16 uchwały), 

· podejmowane są działania wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie usuwali chwastów 

z przyległych chodników do nieruchomości (§ 2 uchwały),  

· wykonywane są działania z zakresu realizacji programu Kejter tez Poznaniak, 

a w szczególności w zakresie kontynuacji działań w zakresie m.in. usuwania psich odchodów.  

Wobec osób niestosujących się do przepisów prawa miejscowego strażnicy miejscy zastosowali 253 

postępowania mandatowe, 23 pouczenia oraz skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu. 

10 Uchwała Nr LXIII/1169/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
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w Poznaniu na rok 2018. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Program został ogłoszony 14 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. pod poz. 2314 - 

wszedł w życie w dniu 29 marca 2018 r. Uchwała została przekazana dyrektorowi jednostki 

budżetowej Usługi Komunalne w celu realizacji.  

Do dnia 30 czerwca 2018 r. w poznańskim schronisku zapewniono łącznie opiekę:  

- 579 psom (w tym 401 psom, które od początku roku zostały odłowione przez pracowników 

schroniska, Straż Miejską Miasta Poznania lub doprowadzone przez osoby prywatne oraz 178 psom, 

które przebywały w schronisku na koniec 2017 r.), 

- 455 kotom (w tym 249 kotom, które trafiły do schroniska w pierwszej połowie 2018 r., 

i 206 kotom, które przebywały w schronisku na koniec 2017 r.). 

11 Uchwała Nr LXVII/1235/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r. w sprawie 

powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat  albo 

o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz 

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Wydział Gospodarki Komunalnej przekazał dyrektorowi jednostki Usługi Komunalne niniejszą 

uchwałę. Uchwała realizowana na bieżąco poprzez zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat 

obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu oraz w sprawie ustalenia cen i opłat za 

usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 

12 Uchwała Nr LXVII/1236/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług 

i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 27 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-

I.4131.1.274.2018.16 stwierdzające nieważność ust. 2, ust. 6, ust. 21 - ust. 29 załącznika nr 1 oraz 

załącznika nr 2 do przedmiotowej uchwały. 

W dniu 10 lipca 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LXXI/1292/VII/2018 w sprawie 

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr 

KN-I.4131.1.274.2018.16 z dnia 27 czerwca 2018 r. Sprawa w trakcie realizacji. 
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1 Uchwała Nr XLII/444/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku jej podziału. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r.: 

- wydano 56 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich, 

- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 312.872,50 zł, 

- wpływy budżetowe: 395.735,34 zł, 

- odwołania od decyzji o ustaleniu opłaty: 14,00 %. 

2 Uchwała Nr XLII/445/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r.: 

- wydano 119 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich, 

- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 294.772,98 zł, 

- wpływy budżetowe: 531.137,53 zł, 

- odwołania od decyzji o ustaleniu opłaty: 19,27 %. 

3 Uchwała nr CII/1188/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 12 września 2006r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta 

Poznania, położonych w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej, na rzecz Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W stosunku do nieruchomości położonych przy al. Wielkopolska zostały zgłoszone roszczenia byłych 

właścicieli, które uniemożliwiają dysponowanie przedmiotową nieruchomością przez Miasto.  

W związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Miastem Poznań a Parafią w dniu 21.07.2006 r., 

przygotowywana jest do zbycia w drodze darowizny nieruchomość położona przy ul. Rubież 57. 

Obecnie zbierana jest dokumentacja potrzebna do przygotowania powyższej nieruchomości do 
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zbycia. 

4 Stanowisko Nr XXIII/210/V/4/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 9 października 2007 roku 

w sprawie wysokości bonifikat udzielonych szkołom wyższym od opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu oraz ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na 

nieruchomościach, stanowiących własność Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Stanowisko jest wiążące w przypadku oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz 

uczelni wyższych w Poznaniu. W I półroczu 2018 r. nie zawarto żadnej umowy notarialnej ani nie 

podjęto na podstawie przedmiotowego stanowiska żadnej uchwały w sprawie przyznania bonifikaty 

udzielonych szkołom wyższym od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz ceny 

sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomościach, stanowiących 

własność Miasta Poznania. 

5 Uchwała nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała tzw. kompetencyjna, na podstawie której wydawane są wszystkie zarządzenia Prezydenta 

Miasta Poznania dotyczące nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony, określająca zasady zawierania przez strony, po umowie dzierżawy lub najmu 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. 

6 Uchwała Nr V/27/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie bonifikat 

od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym prowadzonych jest  5 postępowań o zbycie z zastosowaniem bonifikaty 

wynikającej z uchwały. 

7 Uchwała Nr XXIV/314/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, sprzedawanej lub oddawanej 

w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała kompetencyjna stosowana przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

8 Uchwała Nr XL/602/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 

warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 

wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na 

raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Wydano 22 decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości z uwzględnieniem bonifikaty wynikającej z uchwały. 

9 Uchwała Nr XXXIII/541/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie bonifikaty 

od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Postępowanie w sprawie zostało wstrzymane do czasu zakończenia podziału nieruchomości. 

10 Uchwała Nr XLII/732/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie bonifikaty 

dla Wielkopolskiej Izby Budownictwa od ceny sprzedaży budynków i urządzeń znajdujących się na 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do oddania w użytkowanie 

wieczyste, z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń na rzecz Wielkopolskiej Izby 

Budownictwa, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 152. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Dnia 03.07.2017 r. Prezydent Miasta PoznaniaWydał Zarządzenie Nr 452/2017/P w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu 

przy ul. Grunwaldzkiej 152, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, z równoczesną 

sprzedażą budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Obecnie Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami oczekuje na ujawnienie budynków w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz 

wydanie Kartoteki budynku. Zawarcie aktu notarialnego zaplanowano w III kwartale 2018 roku. 
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11 Uchwała Nr LXVII/1234/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r. w sprawie bonifikaty 

dla Stowarzyszenia Na Tak z siedzibą w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: 

Marcelińskiej i Kolorowej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej w Poznaniu w rejonie ulic 

Marcelińskiej i Kolorowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 

zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek 

pomocniczych - osiedli. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Osiedla zaplanowały na diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla członków organów 

jednostek pomocniczych – osiedli na 2018 r. kwotę 535 601,00 zł. 

Do 30.06.2018 r. wypłacono diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla członków organów 

jednostek pomocniczych – osiedli w łącznej kwocie 201 175,00 zł. 

2 Uchwała Nr V/28/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do 

przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W pierwszym półroczu 2018 r. nie odbyły się wybory do rad osiedli Miasta Poznania, nie powołano 

więc komisji wyborczych. Najbliższe wybory do rad osiedli odbędą się w marcu 2019 r. 

3 Uchwała Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 r. w sprawie 

powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i  opłat za korzystanie 

z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta - 

osiedlom.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Rada Osiedla Głuszyna 18 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/90/V/2018 w sprawie wniosku 

do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego 

przekazanego do korzystania Osiedlu Głuszyła położonego przy ul. Głuszyna.  

W tożsamej sprawie Rada Osiedla Piątkowo 27 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę nr 

XXXIV/173/IV/2018 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie cen i opłat za 

korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do korzystania Osiedlu Piątkowo, położonego na 

os. Stefana Batorego. 

Obecnie przygotowywane są projekty stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania. 
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1 Uchwała nr LII/703/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia 

zadań z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem związków sportowych (dot. programu 

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistrzostwa sportowego”).  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie uchwały Miasto Poznań podpisało umowy ze związkami sportowymi, które 

dofinansowują szkolenie uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w następujących 

dyscyplinach: hokej na trawie, pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo. 

2 Uchwała Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 15 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania 

i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Obrady prowadził Pan Wojciech Chomicz – 

Przewodniczący Kapituły. Przewodniczący zaproponował, aby przegłosować dopuszczenie listy 

kandydatów do Nagrody Sportowej Miasta Poznania przesłanej drogą mailową przez 3 członków 

Kapituły. Wszyscy obecni jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowali tę propozycję. Następnie 

Przewodniczący przedstawił kandydatkę do Nagrody Sportowej Miasta Poznania – Panią Monikę 

Michalik, zawodniczkę Wojskowego Klubu Sportowego GRUNWALD, która w 2017 r. zdobyła złoty 

medal na Mistrzostwach Europy. 

Nikt nie zgłosił żadnej innej kandydatury. Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego wszyscy 

członkowie Kapituły jednogłośnie poparli zaprezentowaną kandydaturę.  

Kapituła zadecydowała o przyznaniu Indywidualnej Nagrody Sportowej Miasta Poznania, 

w wysokości 15.000 zł, Pani Monice Michalik. 

Następnie Przewodniczący Kapituły przedstawił kandydata do Nagrody Sportowej Miasta Poznania 

dla poznańskiego trenera - Pana Mateusza Gucmana – szkoleniowca zapasów w WKS Grunwald, 

który w znaczący sposób przyczynił się do zdobycia medalu przez Monikę Michalik. Następnie 

Dyrektor Wydziału Sportu wysunęła kandydaturę Pana Jerzego Wybieralskiego – trenera hokeja na 

trawie z Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald, za całokształt pracy trenerskiej. W wyniku 

głosowania 5:3 Nagrodę Sportową dla trenera w wysokości 10.000 zł otrzymał Pan Jerzy 

Wybieralski.  

Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpiło na uroczystej sesji Rady Miasta Poznania w dniu 29 

czerwca 2018 r. 

3 Uchwała Nr XXVIII/389/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie 

powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia 
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niektórych cen i opłat. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

4 Uchwała Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe 

w kategorii seniora. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Do grudnia 2018 r. wypłacanych jest co miesiąc 15 stypendiów w kategorii seniora w wysokościach 

od 1.500 zł do 800 zł. 

5 Uchwała Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych 

sportowców. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 15 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania 

i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Obrady prowadził Pan Wojciech Chomicz – 

Przewodniczący Kapituły, który zaproponował, aby z uwagi na obowiązki służbowe wynikające 

z kończącego się roku akademickiego przełożyć na wrzesień wybór laureatów do Stypendium 

Sportowego. Członkowie Kapituły jednogłośnie przystali na taką propozycję. 

6 Uchwała Nr LIX/1105/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 r. w sprawie ustalenia 

stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki 

Sportu i Rekreacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Dotacja jest wykorzystywana na udostępnianie i utrzymanie obiektów sportowych. 

Uchwała została zmieniona: 

- uchwałą Nr LXVII/1227/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r., 

- uchwałą Nr LXIX/1246/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. 
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1 Uchwała Nr XLIV/462/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Jarogniewa Drwęskiego.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

2 Uchwała Nr LXXII/758/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W roku 2018 wpłynęło 37 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 30 wniosków uzyskało formalną 

i merytoryczną akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. W dniu 8 maja 2018 roku Rada 

Miasta Poznania podjęła uchwałę nr LXVI/1211/VII/2018 w sprawie udzielania dotacji na rok 2018 

określając kwoty dotacji dla 30 Beneficjentów. 

3 Uchwała Nr XXIII/209/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 9 października 2007 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Panią Krystynę Feldman.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

4 Uchwała Nr XLII/662/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Wdzięczności - Pomnika Najświętszego Serca 

Jezusowego.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

5 Uchwała Nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 r. w sprawie zasad 

wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. Zespół do spraw wznoszenia pomników na terenie Miasta 

Poznania powołany Zarządzeniem nr 334/2015/P Prezydenta Miasta Poznania  z dnia 20.05.2015 r. 
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(zmienionym: Zarządzeniem nr 22/2017/P z dnia 12 stycznia 2017 r.; Zarządzeniem nr 545/2017/P 

z dnia 3 sierpnia 2017 r.; Zarządzeniem nr 643/2017/P z dnia 14 września 2017 r.; Zarządzeniem nr 

292/2018/P z dnia 19 kwietnia 2018 r.) w okresie objętym sprawozdaniem spotkał się 

czterokrotnie: 

1. Na posiedzeniu w dniu 18.01.2018 r. omawiano następujące tematy: 

· Pomnik Przemysła II – rozmowy z inwestorem dotyczącym formy pomnika, 

· Pomnik Dowódców Powstania Wielkopolskiego – rozpatrzenie lokalizacji.  

2.           Na posiedzeniu w dniu 19.04.2018 r. omawiano następujące tematy:  

· Zmiana Zarządzenia ws. powołania Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie 

m. Poznania, 

· Pomnik Przemysła II - rozmowy z inwestorem, forma konkursu, skład sądu, 

· Pomnik Żołnierzy Wyklętych - zaopiniowanie wniosku w sprawie wzniesienia pomnika na 

terenie miasta Poznania, 

· Uchwała „pomnikowa” -  wymagana zmiana w związku z konkursem finansowanym ze 

środków budżetu miasta na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

· Pomnik Wypędzonych - składu sądu, korespondencja, 

· Obelisk Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - nowa forma pomnika, 

· Pomnik Powstańców Wielkopolskich – korespondencja Stowarzyszenia dotycząca lokalizacji, 

· Pomnik Józefa Piłsudskiego - korespondencja Komitetu dotycząca lokalizacji, 

· Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej - informacja.  

3. Na posiedzeniu w dniu 17.05.2018 r. omawiano następujące tematy: 

· Pomnik Wypędzonych - składu sądu, 

· Obelisk Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - nowa forma pomnika, 

· Pomnik Powstańców Wielkopolskich – korespondencja Stowarzyszenia dotycząca lokalizacji, 

· Pomnik Józefa Piłsudskiego - korespondencja Komitetu dotycząca lokalizacji, 

· Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej - informacja.  

4. Na posiedzeniu w dniu 05.07.2018 r. omawiano następujące tematy: 

· Pomnik Wypędzonych Wielkopolan - wybór członków Jury konkursowego (rzeźbiarz, 
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historyk), 

· Obelisk Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - przedstawienie opinii wnioskodawcy 

w zakresie proponowanej przez ZZM formy pomnika, 

· Pomnik Józefa Piłsudskiego - przedstawienie opinii zarządcy terenu w zakresie lokalizacji 

pomnika (ul. Libelta/al. Niepodległości), 

· Pomnik Powstańców Wielkopolskich - dotyczyło lokalizacji pomnika w związku z lokalizacją 

nowego Muzeum Powstańców Wielkopolskich. 

6 Uchwała Nr XLVII/815/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na posiedzeniu Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania, które odbyło się 

w dniu 05.07.2018 r., zgodnie z propozycją wnioskodawcy: Stowarzyszenia Europejskie Centrum 

Spotkań Miedzy Wschodem a Zachodem wyrażoną w piśmie z dnia 11.06.2018 r., członkowie 

Zespołu podjęli stanowisko, iż forma obelisku zostanie wyłoniona w drodze konkursu. 

7 Uchwała Nr L/876/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Dowódców Powstania Wielkopolskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na posiedzeniu Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania, które odbyło się 

w dniu 05.07.2018 r., Przewodniczący Zespołu poinformował, iż Miasto wskazało lokalizację dla 

nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego w miejscu lodowiska Bogdanka. Obecnie 

Wydział Urbanistyki i Architektury prowadzi prace nad regulaminem konkursu na budynek Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego. Wstępne założenia konkursu zakładają, iż będzie on obejmował 

również teren przyszłego parku. W ramach konkursu na budynek muzeum, autorzy prac będą mieli 

za zadanie wskazać także na terenie objętym konkursem lokalizację dla pomnika Dowódców 

Powstania Wielkopolskiego. Ogłoszenie konkursu na budynek muzeum planowane jest pod koniec 

2018 r., natomiast w II kwartale 2019 r. rozstrzygnięcie konkursu. 

8 Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie ustanowienia 

Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych 

twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Wydział Kultury prowadzi sprawy związane z przyznawaniem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania 
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oraz stypendiów artystycznych. W pierwszym półroczu 2018 roku zostało zorganizowane 

posiedzenie Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.  

Kapituła Nagrody Artystycznej pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego podjęła decyzję 

o uhonorowaniu Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania pana Lecha Raczaka w wysokości 60 tys. 

oraz przyznaniu 7 stypendiów dla młodych twórców. 

Łącznie wydano na nagrody 60 tys. zł i na stypendia 60 tys. zł. 

9 Uchwała Nr LVIII/1082/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk 

Niepodległościowych i nadania nowego statutu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przedmiotowa uchwała została przekazana Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem jej 

zaopiniowania. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 972 

z późn. zm.) muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5 

ust. 1ustawy, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. W związku z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedkładane 

przez wnioskodawców do uzgodnienia statuty muzeów czy zmiany tychże statutów winny mieć 

formę niebudzącą wątpliwości w kwestii zaakceptowania projektowanych rozwiązań statutowych 

przez właściwy organ będący organizatorem muzeum. Przedstawione wyżej wymogi formalne 

procedury uzgodnieniowej mają na celu jej ujednolicenie i uniknięcie zbędnych nieścisłości 

prawnych. 

10 Uchwała Nr LXI/1124/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej  Poznania z dnia  26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia 

Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W tegorocznej edycji konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 

wpłynęło 11 wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 29 maja 2018 r. odbyło 

się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, pod przewodnictwem prof. dr hab. 

Stanisława Lorenca. Podczas posiedzenia wybrano laureata tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta 

Poznania. Przyznano jedną Nagrodę Naukową w wysokości 60.000 zł. Laureatem XXVIII Nagrody 

Naukowej Miasta Poznania został Pan prof. zw. dr hab. Edward Balcerzan, za monografię naukową 

Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii "Studies in 

Modern Polish Literature and Culture". 
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1 Uchwała Nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 

określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 

trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r. wydano 9 zgód na najem oraz wydane zostało Zarządzenie nr 204/2018/P 

Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie 

przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 

222,10 m², na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 

2 Uchwała Nr XXVIII/384/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wyłonienia nabywcy akcji Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Od 2012 r. prace związane z wyłonieniem nabywcy akcji spółki MPGM S.A. zostały zawieszone. 

W związku z opracowaną przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego koncepcją alternatywnego 

zadysponowania akcjami MPGM S.A. w zakresie dokonania podziału spółki w trybie art. 529 ust. 1 

pkt 4 ksh (podział przez wydzielenie) Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o przesunięciu 

decyzji o  realizacji projektu podziału spółki MPGM S.A. (podział przez wydzielenie) na początek 

roku 2019. Do tego czasu  Prezydent polecił dopracowanie wszystkich kwestii organizacyjnych 

związanych z planowanym podziałem. 

3 Uchwała Nr LVII/882/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2013 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie nieodpłatnego zbycia do 7% udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 

w Poznaniu Sp. z o.o. na rzecz uprawnionych pracowników Spółki. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Nie podjęto działań z uwagi na brak spełnienia warunków nieodpłatnego zbycia do 7% udziałów 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. na rzecz uprawnionych 

pracowników Spółki. 

W przypadku spełnienia warunków powodujących konieczność nieodpłatnego zbycia do 7% 

udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. na rzecz 

uprawnionych pracowników Spółki, podjęte zostaną działania zgodnie z zapisami uchwały oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4 Uchwała Nr XXXV/596/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 r. w sprawie wyrażenia 
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zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w rejonie ul. Koszalińskiej - Literackiej - Żołnierzy Wyklętych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 2 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 70/2017 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kapitał 

zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 11.853.000 zł (do kwoty 96.158.500 zł) poprzez 

wniesienie do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego działek nr 1/65 oraz 1/78. 

Podwyższenia kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 listopada 

2017 r. 

Miasto Poznań pozyskało wyceny działek nr 1/67, 1/74, 1/82 mających stanowić przedmiot aportu 

do spółki PTBS sp. z o.o. Wniesienie aportem ww. działek będzie mogło nastąpić po podaniu do 

publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zgodnie z właściwymi 

przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, co zostało 

zaplanowane na III kwartał 2018 r. 

5 Uchwała Nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 r. w sprawie 

powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zgodnie z treścią uchwały powierzenie zadania własnego gminy na okres 10 lat nastąpi z dniem 

rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.  

W związku z powyższym obecnie prowadzone są prace dotyczące zmiany Aktu Założycielskiego oraz 

wydania przez Prezydenta Miasta Poznania zarządzenia wykonawczego do uchwały Rady Miasta 

Poznania, które w sposób szczegółowy określi sposób realizacji przez Spółkę powierzonego zadania 

oraz sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy MTP sp. z o.o. a Miastem Poznań. 
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1 Stanowisko Nr XXXVI/618/VII/12/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 

ułatwień dla mieszkańców ulic objętych ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budynków, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Po wejściu w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej na terenie miasta Poznania zmieniono nazwy ulic. 

W przypadku dokonywania zmian w dokumentach – mieszkańcy mają zapewniony ułatwiony 

dostęp do ich wymiany w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych. 

2 Uchwała Nr LX/1112/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 09-01-2018 r. w sprawie złożenia 

skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.35.2017.16, z dnia 12 

grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por Janiny 

Lewandowskiej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Dnia 22 marca 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy ze 

skargi Rady Miasta Poznania na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie 

nadania ulicy 23 lutego nazwy por. Janiny Lewandowskiej wydał wyrok, w którym 

uchylił  zarządzenie zastępcze.  

Od przedmiotowego wyroku Wojewoda Wielkopolski wniósł skargę kasacyjną, która została 

doręczona pełnomocnikowi Miasta Poznania dnia 17 maja 2018 roku. 

Pełnomocnik Miasta Poznania, dnia 28 maja 2018 roku, w odpowiedzi na ww. skargę, wniósł o jej 

oddalenie w całości.  

Obecnie Miasto oczekuje na rozpoznanie skargi kasacyjnej. 

3 Uchwała Nr LXIX/1258/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie zasięgu 

nazwy ulicy Buska. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

4 lipca 2018 r. pod poz. 5501. Realizacja uchwały nastąpi po jej wejściu w życie. 

4 Uchwała Nr LXIX/1259/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Jana Czochralskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

4 lipca 2018 r. pod poz. 5502. Realizacja uchwały nastąpi po jej wejściu w życie. 

5 Uchwała Nr LXIX/1260/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Kazimierza Drewnowskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

4 lipca 2018 r. pod poz. 5503. Realizacja uchwały nastąpi po jej wejściu w życie. 

6 Uchwała Nr LXIX/1261/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Adama Kręglewskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

4 lipca 2018 r. pod poz. 5504. Realizacja uchwały nastąpi po jej wejściu w życie. 

7 Uchwała Nr LXIX/1262/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Józefa Węglarza. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

4 lipca 2018 r. pod poz. 5522. Realizacja uchwały nastąpi po jej wejściu w życie. 

8 Uchwała Nr LXIX/1263/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Stanisława Zwierzchowskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

4 lipca 2018 r. pod poz. 5523. Realizacja uchwały nastąpi po jej wejściu w życie. 

9 Uchwała Nr LXIX/1264/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Wiktora Jankowskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 

4 lipca 2018 r. pod poz. 5524. Realizacja uchwały nastąpi po jej wejściu w życie. 
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1 Uchwała Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 r. w sprawie “Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania”.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Pozyskano od poszczególnych zarządców (Zarząd Dróg Miejskich, Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.) sprawozdania z realizacji działań przeciwhałasowych za rok 2017. 

2 Uchwała Nr XXV/339/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 r. w sprawie przyjęcia 

“Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Poznania wynika z potrzeby rozszerzenia 

zakresu o nowe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w obrębie administracyjnym Miasta 

Poznania.  

Podstawą były liczne zgłoszenia od podmiotów zewnętrznych w sprawie umieszczenia 

przedsięwzięć w treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Poznania. Potwierdziła ją kampania 

informacyjna o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Planu.  

W wyniku aktualizacji dokument poszerzono m.in. w zakresie: listy budynków wskazanych do 

termomodernizacji o szesnaście nowych obiektów, dodano nowy załącznik nr 6 zawierający 

zgłoszone w 2017 roku działania trzydziestu pięciu podmiotów zewnętrznych, w tym 

uniwersytetów, szpitala, urzędów administracji szczebla samorządowego i rządowego, miejskich 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania, wydziałów Urzędu Miasta Poznania 

i prywatnych przedsiębiorstw. Zweryfikowano również bazową inwentaryzację wskaźników. 

W związku z pracami mającymi na celu aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Poznania” przedmiotowa uchwał została znowelizowana uchwałą nr LII/924/VII/2017 Rada Miasta 

Poznania z dnia 11 lipca 2017 r.  

17 stycznia 2018 r. Zarządzeniem nr 35/2018/P Prezydenta Miasta Poznania zaktualizowano 

załącznik nr 1 do załącznika nr 5 PGN-u celem dodania nowych inwestycji termomodernizacyjnych. 

3 Uchwała Nr XXXVI/614/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 

ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany 

hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Prowadząc czynności w zakresie respektowania zapisów uchwały strażnicy miejscy przeprowadzili 
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111 kontroli lokali niezabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku. Wobec 

osób niestosujących się do przepisów prawa miejscowego zastosowali 2 postępowania mandatowe 

oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu. 

4 Uchwała Nr LIV/978/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie "Programu 

ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) co cztery lata przygotowuje się Program Ochrony 

Środowiska dla Miasta Poznania, co dwa lata jest sporządzany raport z realizacji zadań przyjętych 

w Programie. 

Trwa zbieranie i zestawianie informacji przekazywanych przez Wydziały Urzędu, miejskie jednostki 

organizacyjne i podmioty gospodarcze na temat stanu realizacji zadań monitorowanych zgodnie 

z załącznikiem nr 1 („Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań monitorowanych”) do Programu 

Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. 

Na ich podstawie zostanie sporządzany raport z realizacji zadań przyjętych w Programie Ochrony 

Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, prezentujący 

postępy w realizacji zadań za lata 2017-2018 z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska 

zapisanych w ww. Programie. Raport zostanie przedstawiony Radzie Miasta Poznania. 

5 Uchwała Nr LXVI/1220/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli 

wykorzystania możliwości i skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne w zakresie ochrony 

środowiska.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym piśmie, zgodnie 

z Regulaminem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania. 

6 Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie “Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.Woj.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 5498 z dnia 4.07.2018 r. 

Uchwała weszła w życie 14 dni od dnia publikacji. 
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1 Uchwała Nr XXVII/369/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

ustanowienia nagrody "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie  dotyczące wyboru ,,Najlepszego Dzielnicowego Miasta 

Poznania”: 

- I miejsce: mł. asp. Łukasz Jurkowski z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald, 

- II miejsce: sierż. Paweł Sompoliński (Komisariat Policji Poznań – Grunwald), 

- III miejsce: st. sierż. Łukasz Furmaniak (Komisariat Policji Poznań – Wilda). 

2 Uchwała Nr XXVII/370/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

ustanowienia nagrody ,,Poznański Strażak Roku". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się posiedzenie dotyczące wyboru ,,Poznańskiego Strażaka Roku”. 

W kategorii PSP I miejsce zdobył st. ogn. Konrad Tabor z JRG nr 1. W kategorii  OSP najlepszym 

okazał się dh Narcyz Szulczyński z OSP Poznań – Krzesiny. 
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1 Uchwała nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004r. w sprawie ustanowienia 

nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta 

Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W XIV edycji Konkursu wpłynęły 133 prace dyplomowe, w tym 43 rozprawy doktorskie i 90 prac 

magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne 

nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 7 honorowych wyróżnień, natomiast w kategorii prac 

magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień. 

19 kwietnia 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość oficjalnego 

ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczyli Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania Mariusz Wiśniewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. 

2 Uchwała Nr LI/549/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania innych powiatów, w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Miasto Poznań podpisało porozumienia z pięcioma powiatami: Międzychodzkim, Nowotomyskim, 

Średzkim, Szamotulskim i Kościańskim w sprawie korzystania z opieki psychologiczno-

pedagogicznej. Zadanie realizują dwie poradnie: PP-P dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ul. 

Słowackiego 54/56, Poznań i PP-P dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ul. 28 

Czerwca 1956 r. nr 296/298 Poznań. 

3 Uchwała Nr XXXV/353/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie środków 

finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia 

rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Pomoc zdrowotna jest udzielana na bieżąco, zgodnie z wnioskami złożonymi do Dyrektora Wydziału 

Oświaty. Dokonano odpisu na I półrocze br. zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. 

4 Uchwała nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie 

przyznawania stypendiów dla studentów. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W miesiącach styczeń – czerwiec 2018 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów 
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z edycji 2017/2018.  

W kwietniu 2018 r. rozpoczęto XI edycję programu stypendialnego. W tegorocznej edycji wpłynęło 

39 aplikacji, osób reprezentujących w sumie 13 olimpiad przedmiotowych, w tym 12 laureatów oraz 

27 finalistów (kilka osób uzyskało tytuł laureata lub finalisty w więcej niż jednej olimpiadzie). Po 

wnikliwym omówieniu wszystkich wniosków podjęta została decyzja o przyznaniu stypendiów na 

rok akademicki 2018/2019. Od października 2018 r. do czerwca 2019 r. comiesięczne stypendium 

w wysokości 1.400 zł brutto otrzyma 12 laureatów, natomiast stypendium w wysokości 1.300 zł 

brutto otrzyma 27 finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Łącznie przyznano 

Stypendium 39 osobom.  

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXVI/1212/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

09-05-2018 r. 

5 Uchwała Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń MRM  (24 stycznia, 1 marca, 12 kwietnia, 1 czerwca, 20 

czerwca).  

W I półroczu 2018 r., we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, przeprowadzony został 

cykl spotkań konsultacyjnych z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych w Poznaniu na temat 

potrzeb młodzieży i możliwości zwiększenia zaangażowania się i wpływu młodzieży na życie miasta.  

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta wzięli czynny udział w wydarzeniach organizowanych 

przez Miasto Poznań, w tym w spotkaniach merytorycznych organizowanych przez Wydział Rozwoju 

Miasta i Współpracy Międzynarodowej, m.in. w debacie „Młody Poznań” w ramach cyklu debat 

#Poznan2023 i w warsztatach dla młodzieży w ramach przygotowań do stworzenia diagnozy 

potrzeb i oczekiwań ludzi młodych mieszkających w Poznaniu. 

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zgłosiła swoje propozycje dot. najistotniejszych kierunków 

działań, które znajdą się w dokumencie „Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-

2025”.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom MRM, Prezydent Miasta Poznania powołał Pełnomocnika ds. 

młodzieży i współpracy akademickiej. 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej sprawował na bieżąco obsługę techniczną 

i administracyjną Młodzieżowej Rady.  

 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXVI/1215/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 
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08-05-2018 r. 

6 Uchwała Nr XXXIII/552/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W ramach tegorocznej edycji konkursu do Wydziału Oświaty wpłynęło 295 wniosków uczniów 

poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych. 

Kapituła przyznała łącznie 244 nagrody (I, II, III stopnia) i wyróżnienia indywidualne, w tym 164 

w kategorii szkół gimnazjalnych i 80 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Łączna suma 

przeznaczona na nagrody i wyróżnienia to 200 000 zł. 

7 Uchwała Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie ustalenia 

zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do 

podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie 02.01.2018 – 30.06.2018 r. przyznano łącznie 3 stypendia: 

- 1 stypendium w wysokości 9000 PLN łącznie przyznano w ramach edycji 1/2018 (wniosek złożony 

w terminie do 31.12.2017 r.) – w dniu 23.01.2018 r. dokonano ustaleń Kapituły Stypendialnej, staż 

odbywa się w terminie 1.03.-31.08.2018 r., stypendium jest wypłacane, 

- 2 stypendia przyznano w edycji 2/2018, po ustaleniach Kapituły Stypendialnej w dniu 17.04.2018 r. 

Wypłacane są stypendia dla 2 stażystów,  

· Staż odbywający się w terminie 2.05.-31.10.2018 r., stypendium w wysokości 12 600 PLN 

jest wypłacane, 

· Staż odbywający się w terminie 02.05.-30.06.2018 r., stypendium w wysokości 5 200 PLN,  

Wysokość przyznanych stypendiów ustalona została przez Kapitułę Stypednialną na podstawie 

kosztorysów staży przedstawionych przez organizatorów staży (przedstawione koszty są 

dofinansowane częściowo), z uwzględnieniem środków dostępnych w budżecie na 2018 rok. 

Od 02.01.2018 r. w ramach działania wypłacane były również stypendia 8 umów z poprzednich 

edycji (2/2017 i 3/2017).  

W okresie 1.01.2018 – 30.06.2018 r. w ramach działania wypłacono łącznie 44 150 PLN.  

Na dzień 30.06.2018 r. umowę o pracę w ramach programu stypendialnego otrzymało 8 osób.  

W edycji 3/2018 wpłynął 1 wniosek o przyznanie stypendium, procedura oceny wniosku 
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i przyznania stypendium zostanie przeprowadzona w lipcu 2018 r. 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXXI/1326/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

11-07-2018 r. 

8 Uchwała Nr XLI/713/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie regulaminu 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W wyniku konkursu wyłoniono przedszkola niepubliczne na realizację zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego w mieście Poznań na okres od 09.2017 r.do 08.2019 r. 

9 Uchwała Nr XLII/743/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 r. w sprawie zamiaru 

likwidacji XXXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Komunikacji im. 

Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Aleksandra Fredry 13. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Działania w sprawie likwidacji szkoły będą podjęte zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2022/23. 

10 Uchwała Nr XLII/744/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 r. w sprawie zamiaru 

likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Działania w sprawie likwidacji szkoły będą podjęte zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2022/23. 

11 Uchwała Nr LXI/1127/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych 

prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie uchwały udzielana i rozliczana jest dotacja dla szkół i placówek niesamorządowych 

oraz prowadzone są kontrole. 

12 Uchwała Nr LXV/1205/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Oświata 
 
 

 
Strona 60 z 208 

Lp Stan realizacji 

wydatkowania środków miejskich, które są przeznaczone na prowadzenie przez Fundację 

Familijny Poznań czterech wybranych jednostek oświatowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym piśmie, zgodnie 

z Regulaminem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania. 
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1 Uchwała Nr L/528/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA 

KOMUNIKACYJNA odcinek północny” w Poznaniu.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 

- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków do planu - 09 września 2005r.,  

- zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 

w dniu 20.04.2006r., protokół nr 192/IV/24/2006, MPU przekazała pod podpis Prezydenta pismo 

MPU-X1/7322-182-1/Xc/07 kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z prośbą o podjęcie 

działań w kierunku przystąpienia do sporządzenia mpzp przez gminę Swarzędz. MPU nie otrzymała 

odpowiedzi od gminy Swarzędz, 

- opiniowanie projektu mpzp w dniach od 07.07.2008r. do 30.07.2008r., 

- uzgadnianie projektu w dniach od 18.08.2008r. do 09.09.2008r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 4 czerwca do 3 lipca 2009r., 

- dyskusja publiczna 9 czerwca 2009r.,  

- przyjmowanie uwag do 17 lipca 2009r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 5 sierpnia 2009r., 

- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 03.11.2009r. do 03.12.2009r., 

- dyskusja publiczna – 24.11.2009r., 

- przyjmowanie uwag do 18.12.2009r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 07.01.2010r., 

- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 17.03.2010r. do 16.04.2010r., 

- dyskusja publiczna – 23.03.2010 r.,  

- ponowne przyjmowanie uwag do planu do 01.05.2010 r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta w dniu 20.05.2010r.,  

- przygotowanie do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- MPU nie uzyskała odpowiedzi na wysłane do gminy Swarzędz pisma w sprawie projektu mpzp, 
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- zbieranie uwag do projektu mpzp do 20 października 2011 r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 10 listopada 2011 r.,  

- prace nad planem bezterminowo zawieszone zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 

22.05.2012 r. 

2 Uchwała Nr L/530/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “III RAMA 

KOMUNIKACYJNA odcinek południowy” w Poznaniu.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 09 września 2005r., 

- prace projektowe zostały wstrzymane do czasu wykonania przez firmę zewnętrzną wariantowej 

analizy przebiegu III Ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dolna Wilda, zgodnie 

z ustaleniami z narady z dnia 24.05.2007r., protokół Nr 28/V/25/2007,  

- MPU złożyła zapytania ofertowe: pismem MPU-X1/7322-804-1, 2/Xa/07 z dnia 29.10.2007 r. do 

firmy BIT oraz do firmy Tebodin. W dniu 07.11.2007r. otrzymała ofertę od firmy BIT na wykonanie 

analizy, natomiast firma Tebodin nie złożyła oferty. Wartość oferty zaproponowana przez BIT na 

wykonanie zlecenia przekroczyła planowane w budżecie MPU wydatki na tego typu opracowanie,  

- problem dalszej realizacji planu wobec braku wykonawcy opracowania, o którym mowa wyżej, 

omawiany był na naradzie Prezydenta z zastępcami w dniu 25.09.08r., w trakcie której 

postanowiono o kontynuacji prac nad planem i zamieszczeniu w nim zapisów umożliwiających 

wariantową (tunel lub estakada) realizację przebiegu III ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. 

Dolna Wilda, 

- zgodnie z podjętą decyzją przez byłego Zastępcę Prezydenta p. M. Kruszyńskiego o wprowadzeniu 

wiaduktu w ul. Starołęckiej do projektu mpzp obszaru “III Rama komunikacyjna odcinek 

południowy”, należy liczyć się ze zmianą harmonogramu prac nad projektem mpzp. Nowy 

harmonogram będzie można określić po przekazaniu przez ZDM wytycznych w sprawie wiaduktu 

w ul. Starołęckiej. 

3 Uchwała Nr LXVII/707/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych przy rzece Warcie, między ulicą Hetmańską, a ulicą Starołęcką w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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- zbieranie wniosków do planu od 8 do 28 czerwca  2005r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 14 lipca 2005r., 

- wstrzymanie prac na etapie koncepcji do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- przygotowywana jest analiza zasadności kontynuacji prac nad projektem planu w związku 

z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy dla właściciela terenu - oczekiwanie na stanowisko 

inwestora. 

- w maju 2016 r. WSA uchylił decyzję o warunkach zabudowy – do przeanalizowania uzasadnienie 

wyroku, 

- przygotowywanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru pomiędzy 

rzeką Wartą, ul. Hetmańską, ul. Starołęcką i linią kolejową, którego częścią będzie obszar terenów 

położonych przy rzece Warcie, między ulicą Hetmańską, a ulicą Starołęcką w Poznaniu. 

4 Uchwała Nr LXVII/708/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Plan realizowany w częściach  

Część A 

- zbieranie wniosków do planu od 25 maja do 17 czerwca 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 07 lipca 2005r., 

- trwa przygotowywanie projektu planu do opiniowania przez jednostki przewidziane ustawą, 

Plan uchwalony uchwałą  Rady Miasta Poznania Nr XXXVIII/643/VII/2016 z dnia 22.11.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 7451 z dnia 02.12.2016 r. 

Część B 

- zbieranie wniosków do planu od 25 maja do 17 czerwca 2005r.,  

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 07 lipca 2005r., 

- projekt planu przygotowywany do ponownego opiniowania i uzgadniania, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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Połączenie planów cz. A i B: 

- przygotowanie do opiniowania wewnętrznego, 

- zaakceptowanie projektu mpzp przez Prezydenta w dniu 02.06.2011r., 

- skierowanie projektu do opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, 

- opiniowanie projektu planu od 02.09.2011 r. do 23.09.2011 r., 

- uzgadnianie projektu planu od 28.09.2011 r. do 19.10.2011 r.,  

- negatywne uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Autostrady 

Wielkopolskiej S.A., 

- została złożona skarga do WSA w Warszawie na postanowienie GDDKiA w sprawie uzgodnień 

projektu planu, sąd administracyjny uchylił postanowienie GDDKiA, 

- została złożona skarga do WSA w Poznaniu w sprawie uzgodnienia z Autostradą Wielkopolską S.A. 

Sąd  Administracyjny odrzucił skargę. MPU uzyskało korzystne dla Miasta Poznania stanowisko Sądu 

Administracyjnego, który stwierdził, że Autostrada Wielkopolska S.A. nie jest organem właściwym 

do uzgadniania projektów planów, 

- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 27.08.2012 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 05.10.2012 r., 

- rozpatrzenie uwag do projektu mpzp przez Prezydenta - 18.10.2012 r., 

- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu - od 17.04. do 20.05.2013 r., 

- dyskusja publiczna - 22.04.2013 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu planu do 03.06.2013 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 20.06.2013 r., 

- przekazanie projektu planu do Biura Rady Miasta,  

- skierowanie projektu na sesję Rady Miasta w dniu 09.07.2013 r. - projekt wycofany przez 

Prezydenta Miasta z porządku sesji. MPU oczekuje na podpisanie przez WGKM umowy 

z inwestorem prywatnym (zgodnie z oczekiwaniem Komisji Polityki Przestrzennej). Ponadto WGN 

przygotowuje analizę finansową dot. mpzp, 

- przygotowano uchwałę o ponowieniu procedury w związku ze zmianą Studium, 

- 26.05.2015 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XII/103/VII/2015 w sprawie konieczności 
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dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu, 

- trwają prace nad wprowadzaniem zamian do projektu planu i analizy dot. ewentualnego podziału 

planu na części. 

- dokonano podziału planu na części - mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa 

i Kotowa w Poznaniu część A i mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa 

w Poznaniu część B 

- projekt mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu część A – 

do 27 czerwca 2016 roku poddany był procedurze opiniowania i uzgadniania. 

Część B: 

Do projektu planu wprowadzane są zamiany wynikające z ponowienia procedury. 

5 Uchwała Nr LXXII//756/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 4 sierpnia do 26 sierpnia 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta -15 września 2005r.,  

- wstrzymano prace nad projektem planu do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- trwa opracowywanie projektu planu, 

- od 07.12.2017 r. do 05.01.2018 r. – opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 14.12.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 07.12.2017 r. do 05.01.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- od 27.04. do 18.05.2018 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 30.04. do 21.05.2018 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu. 

6 Uchwała Nr LXXIV/779/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III 

RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek wschodni" w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 11 sierpnia do 2 września 2005r.,  

- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków - 22 września 2005r., 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego oraz opiniowania przez jednostki 

przewidziane ustawą, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty wynikające z jego uchwalenia. 

7 Uchwała Nr LXXIV/780/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON 

ULICY WYSOKIEJ". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 17 października do 9 listopada 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta - 24 listopada 2005r., 

- zawieszenie prac nad planem do czasu zakończenia negocjacji z właścicielami działek znajdujących 

się na narożniku ulic Św. Marcin i Piekary, co do sposobu zagospodarowania tego terenu, 

- Prezydent polecił MPU kontynuację prac projektowych (zawieszonych dnia 7 lutego 2007 r.) nad 

mpzp "Rejon ulicy Wysokiej" oraz WGN rozważenie możliwości przygotowania na sprzedaż 

nieruchomości, których właścicielem jest miasto Poznań - narada w dniu 11.12.2008r., 

- przygotowano koncepcję mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu. 

8 Uchwała nr LXXVIII/858/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2005 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

Minikowa w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 26 października do 18 listopada 2005r.,  

- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta – 08 grudnia 2005r.,  

- przygotowywanie projektu do opiniowania, 

- przygotowywanie analizy zmiany granic planu w związku z propozycją budowy wiaduktu w ciągu 
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ulicy Starołęckiej nad torami kolejowymi przy stacji Poznań-Starołęka, 

- przygotowywanie koncepcji z uwzględnieniem analizy zmiany granic, plan będzie przygotowywany 

w częściach, 

- przygotowywanie do opiniowania wewnętrznego, 

- prace nad planem kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w ramach prac nad Studium. W związku z prawdopodobną zmianą kierunku 

zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie Lotniska Krzesiny (mpzp rejon ul. 

Łysogorskiej) istnieje duże prawdopodobieństwo zredefiniowania parametrów ul. Nowa Maya, 

- prace nad planem są kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w ramach nowego Studium, 

- opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu, 

- podział planu na kolejne części i opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu. 

 

Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1: 

- od 28.02. do 31.03.2017 r. – opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- od 08.12. do 29.12.2017 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 11.12. 2017 r. do 03.01.2018 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXI/1285/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10.07.2018 r., 

opublikowaną w Dz.U.Woj.Wlkp. pod pozycją 6048 z dnia 23.07.2018 r. 

 

Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A2: 

- opracowywanie koncepcji planu, 

- prace nad projektem planu są zawieszone do czasu uchwalenia mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu 

część A1. 

 

Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część B: 

- przygotowywanie wstępnej koncepcji planu, 

- prace nad projektem planu zostały wstrzymane ze względu na nieuregulowaną sytuację przejazdu 
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przez tory kolejowe. 

9 Uchwała Nr XCIV/1069/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON 

TEATRU POLSKIEGO" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 6 do 27 lipca 2006r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 17 sierpnia 2006r., 

- prace nad planem bezterminowo zawieszone. 

10 Uchwała Nr IX/63/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2007r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "LOTNISKO 

POZNAŃ-ŁAWICA i III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północno-zachodni" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 15 marca do 6 kwietnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 26 kwietnia 2007r., 

- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 

- opracowywana jest analiza w celu wyodrębnienia nowego planu dla terenów powojskowych 

w rejonie ul. Lotniczej. 

11 Uchwała Nr XXII/192/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

“WSCHODNI KLIN ZIELENI A” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 10 do 31 października 2007 r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 22 listopada 2007 r.,  

- przygotowanie projektu do opiniowania. 

 

WSCHODNI KLIN ZIELENI A część A: 
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- opiniowanie od 8.10.2009r. do 29.10.2009r., 

- opinia MKUA – 23.10.2009r., 

- uzgadnianie od 26.10.2009r. do 17.11.2009r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 12.10.2009r. do 9.11.2009r., 

- dyskusja publiczna - 5.11.2009 r.,  

- przyjmowanie uwag do planu do 23.11.2009r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 14.12.2009r., 

- ponowne opiniowanie projektu mpzp od 24.07.2010r. do 16.08.2010r., 

- ponowne uzgadnianie projektu od 20.09.2010r. do 11.10.2010r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 09.11.2010r. do 09.12.2010r., 

- dyskusja publiczna - 24.11.2010r., 

- przyjmowanie uwag do 23.12.2010r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 13.01.2011 r., 

- plan uchwalony uchwałą Nr VII/44/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22.02.2011 r., uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. Nr 111, poz. 1880 z dnia 26 

kwietnia 2011 r. 

 

WSCHODNI KLIN ZIELENI A część B:  

- prace nad projektem mpzp były zawieszone do czasu zmiany Studium, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone do czasu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę schroniska dla 

zwierząt na terenie planu. 

Uchwała zmieniona uchwałą nr XXVII/265/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 4 grudnia 2007r. 

oraz uchwałą Nr LX/828/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku. 

12 Uchwała Nr XXV/235/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulic 

R. Dmowskiego, Drużynowa oraz Górecka” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 10 stycznia 2008r., 

- skierowanie do Komisji Polityki Przestrzennej pisma o wyrażenie opinii  

w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków mieszkańców rejonu ul. R. Dmowskiego, Drużynowej 

oraz Góreckiej, wnoszących o zmianę przeznaczenia terenów z usługowo-przemysłowego na 

mieszkalny. Komisja przychyliła się do wariantu zabudowy mieszkaniowej, 

- wstrzymanie prac na etapie koncepcji, do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- w związku z podjęciem uchwały Nr LXXX/1211/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera, przystąpiono do 

przygotowania I konsultacji społecznych poprzedzających zbieranie wniosków do Studium, 

- prace były wstrzymane na etapie koncepcji do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego 

obszaru, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów. 

13 Uchwała Nr XXV/236/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon 

między ulicą Górecką, Drużynową oraz torami kolejowymi” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 3 stycznia 2008r., 

- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego, 

- przedstawienie projektu planu Radzie Technicznej, 

- opracowanie projektu planu, 

- przygotowano projekt planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przeprowadzenie opiniowania wewnętrznego od 30.04.2014 r. do 23.05.2014 r., 
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- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów. 

14 Uchwała Nr XXV/237/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulic 

R. Dmowskiego i J. Krauthofera” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 10 stycznia 2008r., 

- skierowanie do Komisji Polityki Przestrzennej pisma o wyrażenie opinii  

w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków mieszkańców rejonu ul. R. Dmowskiego, Drużynowej 

oraz Góreckiej, wnoszących o zmianę przeznaczenia terenów z usługowo-przemysłowego na 

mieszkalny. Komisji przychyliła się do wariantu zabudowy mieszkaniowej, 

- wstrzymanie prac do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- w związku z podjęciem uchwały Nr LXXX/1211/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera, przystąpiono do 

przygotowania I konsultacji społecznych poprzedzających zbieranie wniosków do Studium, 

- prace były wstrzymane na etapie koncepcji do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego 

obszaru, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów. 

15 Uchwała nr XL/420/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Stara Gazownia” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 15.09.2008r. do 10.10.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 27.10.2008r., 

- przygotowywanie projektu planu. 

16 Uchwała nr XL/421/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie 
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przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Chwaliszewo w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 04.08.2008r. do 25.08.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 04.09.2008r., 

- przygotowano koncepcję mpzp, 

- przygotowano projekt mpzp do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu w związku ze znacznymi zmianami wynikającymi 

z uchwalenia Studium i nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na przedmiotowym terenie. 

17 Uchwała nr XLII/494/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - 

rejon ulicy Dobrepole" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 05.11.2008r. do 28.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

-  przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 16 września 2008 r. orzekające 

nieważność paragrafu 3, zaskarżone na podstawie uchwały nr XLV/588/V/2008 Rady Miasta 

Poznania z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Wielkopolskiego, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp., 

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- opracowanie zmiany koncepcji projektu mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
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- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 

projekt mpzp został podzielony na dwie części: 

 

1. Mpzp "Spławie - rejon ulicy Dobrepole część A" w Poznaniu. 

- przygotowywanie koncepcji mpzp. 

 

2.Mpzp "Spławie - rejon ulicy Dobrepole część B" w Poznaniu. 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

18 Uchwała nr XLII/495/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - 

rejon ulicy Ostrowskiej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 05.11.2008r. do 28.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 16 września 2008 r. orzekające 

nieważność paragrafu 3, zaskarżone na podstawie uchwały nr XLV/589/V/2008 Rady Miasta 

Poznania z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Wielkopolskiego, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp., 

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- opracowywanie zmiany koncepcji projektu mpzp, 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
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- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 

projekt mpzp został podzielony na dwie części: 

 

1.Mpzp "Spławie - rejon ulicy Ostrowskiej część A" w Poznaniu. 

- przygotowywanie koncepcji mpzp. 

 

2.Mpzp " Spławie - rejon ulicy Ostrowskiej część B" w Poznaniu. 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

19 Uchwała nr XLII/496/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 rok w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 

ulicy Kotowo" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 18.11.2008r. do 18.12.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 08.01.2009r., 

- przygotowywanie projektu planu. 

20 Uchwała nr XLII/497/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

ulicy Łysogórskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 17.11.2008r. do 08.12.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- przeprowadzenie opiniowania wewnętrznego,  

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
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- konsultacje społeczne - 21.06.2011 r., 

- projekt mpzp po opiniowaniu wewnętrznym, 

- na przełomie sierpnia i września 2012r. przeprowadzono opiniowanie ustawowe, 

- opiniowanie wewnętrzne -  I kwartał 2013 r., 

- II półrocze 2015 r. - przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty wynikające ze skutków uchwalenia planu. 

21 Uchwała nr XLII/499/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Kwiatowe" - część A w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 04.11.2008r. do 27.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp. z dnia 22 października 2008r., orzekające nieważność § 1 ust. 3 uchwały, 

zaskarżone na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLV/590/V/2008 z dnia 18 listopada 

2008r.,  

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- 24.07.2014 r. na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem podjęto 

następujące ustalenia: “Prezydent po przedstawionej przez MPU prezentacji dotyczącej projektów 

mpzp dla Osiedla Kwiatowego cz. A i cz. B w Poznaniu w kontekście decyzji uwłaszczającej na rzecz 

Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich “Strykowo” Sp. z o. o. zwraca uwagę na maksymalne 

ograniczenie terenów przeznaczonych pod drogi publiczne. Prezydent polecił zawiesić prace na 

okres dwóch miesięcy. W tym czasie polecił WGN przygotowanie opinii prawnej określającej 

uwarunkowania dalszego procedowania nad projektami planów”, 

- 01.12.2014 r. WGN pismem nr GN-XII.6722.158.1.2014 przesłał do MPU opinię prawną, 
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- materiały dotyczące projektu planu zostały przedstawione Prezydentowi w II kwartale 2015 r., 

- prace nad planem zawieszone ze względu na opinię prawną WGN. 

22 Uchwała nr XLII/500/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Kwiatowe" - część B w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 04.11.2008r. do 27.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp. z dnia 22 października 2008r., orzekające nieważność § 1 ust. 3 uchwały, 

zaskarżone na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLV/591/V/2008 z dnia 18 listopada 

2008r.  

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- 24.07.2014 r. na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem podjęto 

następujące ustalenia: “Prezydent po przedstawionej przez MPU prezentacji dotyczącej projektów 

mpzp dla Osiedla Kwiatowego cz. A i cz. B w Poznaniu w kontekście decyzji uwłaszczającej na rzecz 

Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich “Strykowo” Sp. z o. o. zwraca uwagę na maksymalne 

ograniczenie terenów przeznaczonych pod drogi publiczne. Prezydent polecił zawiesić prace na 

okres dwóch miesięcy. W tym czasie polecił WGN przygotowanie opinii prawnej określającej 

uwarunkowania dalszego procedowania nad projektami planów”, 

- 01.12.2014 r. WGN pismem nr GN-XII.6722.158.1.2014 przesłał do MPU opinię prawną, 

- MPU przygotowała materiały dotyczące przedmiotowej sprawy w celu przedstawienia 

Prezydentowi, 

- decyzją Zastępcy Prezydenta M. Wudarskiego została wydzielona z projektu planu część Osiedle 

Kwiatowe część B – rejon Dworca Miejskiego. 

 

Osiedle Kwiatowe część B: 
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- projekt planu przygotowywany do opiniowania roboczego. 

 

Osiedle Kwiatowe część B – rejon Dworca Miejskiego: 

- od 09.06.2015 r. do 10.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 29.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- II półrocze 2015 r.  - przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- oczekiwanie na decyzję z Wydziału Transportu i Zieleni w sprawie rozwiązań projektowych dla 

wiaduktu, 

- oczekiwanie na decyzję z Wydziału Transportu i Zieleni w sprawie rozwiązań projektowych dla 

tramwaju. 

23 Uchwała nr XLIV/547/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Pokrzywno-Garaszewo część B".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 29.12.2008r. do 20.01.2009r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- II konsultacje społeczne - 29.11.2011 r.,  

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania, 

- w listopadzie 2012 r. projekt planu został skierowany na posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej  

RMP celem uzyskania informacji o wyborze wariantu projektu i dalszego procedowania. Radni nie 

podjęli w trakcie posiedzenia decyzji. Prezydent postanowił o powtórnym skierowaniu projektu 

mpzp na posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej. Projekt omówiono na posiedzeniu w dniu 13 

marca 2013 r. - skierowanie do Prezydenta stanowiska Komisji w przedmiotowej sprawie, 

- przedstawienie projektu planu Prezydentowi w dniu 16 maja 2013 r. – zdecydowano 

o konieczności naniesienia zmian w projekcie planu w wariancie najtańszym oraz o kontynuowaniu 

prac planistycznych po zmianie dróg lokalnych i dojazdowych na wewnętrzne oraz pozostawienie 

dróg zbiorczych jako dróg publicznych - powyższe ustalenia przekazano Komisji Polityki 

Przestrzennej pismem z dnia 27 maja 2013r., 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
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- od 07.11. do 03.12.2014 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 10.11. do 04.12.2014 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- brak uzgodnienia planu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 29 kwietnia 2015 r. 

złożona została skarga na postanowienie GDDKiA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie. MPU oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 

- odbyła się rozprawa, skarga została uwzględniona, 

- przygotowywanie projektu planu do ponownych uzgodnień, 

- 09.09.2016 r. uzgodnienie projektu planu z GDDKiA, 

- przygotowania do wyłożenia do publicznego wglądu. 

24 Uchwała nr XLVIII/619/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - 

rejon ulicy Tarnowskiej -część A" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 02.02.2009r. do 24.02.2009r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 12.03.2009r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- opiniowanie projektu mpzp od 20.12.2010r. do 14.01.2011r., 

- MPU złożyła zażalenie na uzgodnienie pod warunkami projektu mpzp wydane przez Szefa 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu do Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 

który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego, 

- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pozytywnie uzgodnił projekt planu, 

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad negatywnie uzgodniła projekt planu. MPU złożyła 

odwołanie. GDDKiA podtrzymała swoje postanowienie. MPU złożyła skargę do WSA w Warszawie 

i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 

- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 16.08.2012r. do 14.09.2012 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 05.09.2012 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 28.09.2012 r., 
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- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 18.10.2012 r., 

- przygotowywanie projektu mpzp do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- przygotowanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgadniania, 

- ponowne opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 09.10.2013 r. do 30.10.2013 r., 

- sąd administracyjny uchylił postanowienia GDDKiA. MPU oczekuje na uprawomocnienie się 

wyroku, 

- 16.06.2014 r. GDDKiA wniosła skargę kasacyjną na orzeczenie WSA z dnia 14.04.2014 r. MPU 

oczekuje na przesłanie odpisu ww. skargi i wyznaczenie terminu rozprawy, 

- 25.07.2014 r. MPU odpowiedziało na skargę kasacyjną do WSA. MPU oczekuje na wyznaczenie 

terminu rozprawy, 

- odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano sprawę do 

ponownego rozpatrzenia, 

- projekt planu skierowany do ponownego rozpatrzenia, 

- 24.05.2016 r. odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano 

sprawę do ponownego rozpatrzenia, 

- 19.09.2016 r. WSA uchylił oba wyroki w zakresie reklam i negatywnego oddziaływania dróg, 

- 09.11.2016 r. złożona została do NSA skarga kasacyjna od wyroku WSA, 

- 08.11.2017 r. odbyła się rozprawa, na której sąd oddalił skargę kasacyjną, co spowodowało 

ostateczne uchylenie w części negatywnych uzgodnień organu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

25 Uchwała nr XLIX/639/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 

Golęcin” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 19.03.2009r. do 09.04.2009r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 30.04.2009r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 10 lutego 2009 r. orzekające 
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o nieważności paragrafu 3 uchwały, zaskarżone na podstawie uchwały nr LI/690/V/2009 Rady 

Miasta Poznania z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody Wielkopolskiego, 

- w dniu 02.07.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp., 

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- projekt mpzp przygotowywany do opiniowania, 

- oczekiwanie na stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie określenia funkcji 

ogrodu dendrologicznego i wyjaśnienia kwestii ewidencji lasów na danym terenie, 

- oczekiwanie na zakończenie procedury dotyczącej wyodrębnienia w ewidencji drogi – ul. 

Warmińskiej., 

- oczekiwanie na wyniki zaplanowanego dla przedmiotowego terenu konkursu międzynarodowego, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

 

W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad projektem planu dokonano jego podziału na 

części A i B. Część A obejmująca teren w południowej części obszaru planu, przeznaczona pod halę 

sportową, została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności. Propozycja uzyskała 

akceptację Prezydenta na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 

w dniu 28.09.2017 r.  

 

Część A: 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

Część B: 

- prace nad projektem planu wstrzymane do czasu uregulowania sytuacji własnościowych przez 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

26 Uchwała Nr LIV/727/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Mieleszyńskiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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- przygotowywanie opracowań i analiz do koncepcji planu, 

- zbieranie wniosków do mpzp od 13 lipca do 3 sierpnia 2009r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 20.08.2009r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- od 09.04. do 30.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 24.04.2018 r. - II konsultacje społeczne. 

27 Uchwała nr LVI/744/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. 

Romana Maya” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowywanie opracowań i analiz do koncepcji planu, 

- zbieranie wniosków do mpzp od 1 do 22 października 2009r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- opiniowanie projektu planu od 12.06.2012r. do 03.07.2012 r., 

- uzgadnianie projektu mpzp od 04.07.2012r. do 25.07.2012 r., 

- przygotowywanie projektu mpzp do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

28 Uchwała Nr LX/827/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do mpzp od 26 października do 17 listopada 2009 r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
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- przeprowadzenie II konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  25.11.2010 r., 

- uzgadnianie projektu mpzp od 04.03.2011r. do 28.03.2011 r., 

- ponowne uzgadnianie projektu mpzp z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jednostka 

wydała postanowienie negatywne. MPU złożyła za pośrednictwem GDDKiA zażalenie do 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, który utrzymał w mocy 

przedmiotowe postanowienie. MPU złożyła skargę do WSA w Warszawie na postanowienie 

Dyrektora GDDKiA, który wniósł o oddalenie skargi. Sąd Administracyjny uchylił postanowienia 

GDDKiA - wyrok się uprawomocnił, 

- Autostrada Wielkopolska S.A. ponownie nie uzgodniła projektu mpzp. MPU złożyło skargę do WSA 

w Poznaniu. Sąd Administracyjny odrzucił skargę. MPU uzyskało korzystne dla Miasta Poznania 

stanowisko Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że Autostrada Wielkopolska S.A. nie jest 

organem właściwym do uzgadniania projektów planów, 

- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 03.09.2012 r., 

- zbieranie uwag do projektu mpzp do 05.10.2012 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 25.10.2012 r., 

- projekt mpzp zostanie skierowany do ponownego uzgadniania i opiniowania z wybranymi 

jednostkami, 

- złożono zażalenie do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na postanowienie 

w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu planu. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy. 

W dniu 31.05.2013 r. MPU złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

na postanowienie utrzymujące w mocy odmowę uzgodnienia projektu planu, 

- 10.10.2013 r. odbyła się rozprawa, na której WSA oddalił złożoną skargę. MPU złożyła skargę 

kasacyjną do NSA i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 

- termin rozprawy został wyznaczony na 27.01.2016 r., 

- NSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 

- 03.09.2015 r. NSA przekazał sprawę do WSA do ponownego rozpatrzenia, 

- termin rozprawy przed WSA został wyznaczony na 27.01.2016 r., 

- 27.01.2016 r. WSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 

- 18.04.2016 r. MPU złożyła skargę kasacyjną do NSA, 
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- 06.12.2017 r. odbyła się rozprawa w NSA. Skarga kasacyjna została częściowo uwzględniona, 

- prace nad planem wstrzymane. 

29 Uchwała Nr LX/828/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXII/192/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„WSCHODNI KLIN ZIELENI A” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

WSCHODNI KLIN ZIELENI A część A: 

- opiniowanie od 8.10.2009r. do 29.10.2009r., 

- opinia MKUA – 23.10.2009r., 

- uzgadnianie od 26.10.2009r. do 17.11.2009r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 12.10.2009r. do 9.11.2009r., 

- dyskusja publiczna - 5.11.2009 r.,  

- przyjmowanie uwag do planu do 23.11.2009r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 14.12.2009r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- ponowne opiniowanie projektu mpzp od 24.07.2010r. do 16.08.2010r., 

- ponowne uzgadnianie projektu od 20.09.2010r. do 11.10.2010r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 09.11.2010r. do 09.12.2010r., 

- dyskusja publiczna - 24.11.2010r., 

- przyjmowanie uwag do 23.12.2010r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 13.01.2011 r., 

- uchwalony uchwałą Nr VII/44/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22.02.2011 r., uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. Nr 111, poz. 1880 z dnia 26 kwietnia 

2011 r. 
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WSCHODNI KLIN ZIELENI A część B: 

- projekt mpzp zawieszono do czasu zmiany Studium, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone do czasu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę schroniska dla 

zwierząt na terenie planu. 

30 Uchwała nr LXI/835/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Warszawskie – część północna” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do mpzp od 14 stycznia do 4 lutego 2010r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 25.02.2010r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie do opiniowania wewnętrznego, 

- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 17.10.2013 r. 

Prezydent zaakceptował propozycję MPU dotyczącą podziału na części projektu mpzp “Osiedle 

Warszawskie – część północna” w Poznaniu. 

 

Mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna A": 

- od 12.03. do 02.04.2014 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 02.04.2014 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- II półrocze 2015 r. -  skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 23.06. do 21.07.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 04.08.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 25.08.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- projekt planu przygotowywany do ponownego uzgadniania ustawowego, 
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- od 22.11. do 20.12.2017 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 04.12.2017 r. - dyskusja publiczna, 

- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 18.01.2018 r. - rostrzygnięcie uwag przez Prezydenta. 

 

Mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna B": 

- wstrzymanie prac nad planem do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- oczekiwanie na prognozę środowiskową, 

- trwają prace nad koncepcją projektu planu, 

- od 07.10. do 28.10.2016 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 25.10.2016 r. II konsultacje społeczne, 

- wprowadzanie zmian w projekcie planu po II konsultacjach społecznych. 

31 Uchwała Nr LXXIII/1014/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

dawnego folwarku Głuszyna” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych w dniu 05.10.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 19.10.2010r. do 10.11.2010r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 25.11.2010 r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- II konsultacje społeczne - 25.06.2012 r., 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- w związku ze zmianą projektanta prowadzącego, projekt planu cofnięto do etapu 

przygotowywania koncepcji projektu, 

- opracowanie projektu planu, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 
 
 

 
Strona 86 z 208 

Lp Stan realizacji 

- 26.05.2015 r. - III konsultacje społeczne, 

- od 25.05.2015 r. do 15.06.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- sporządzenie prognozy środowiskowej 

- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania, 

- wprowadzanie zamian w projekcie planu po opiniowaniu i uzgadanianiu, 

- od 23.02. do 23.03.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu projektu planu, 

- 07.03.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 06.04.2018 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- 26.04.2018 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- od 04.06. do 02.07.2018 r. – drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 27.06.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu. 

32 Uchwała Nr LXXVI/1081/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część B” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

33 Uchwała Nr LXXVI/1082/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część C” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

34 Uchwała Nr LXXVI/1083/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część D” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

35 Uchwała Nr LXXVI/1086/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 

część B” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 

- opracowanie koncepcji planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego, 
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- od 03.06.2015 r. do 30.06.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 18.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- prace nad projektem mpzp, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 19.09. do 10.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 

36 Uchwała Nr LXXVI/1087/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 

część C” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 

-zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 

- opracowanie koncepcji planu, 

- przygotowywanie nowej wersji koncepcji projektu planu w związku ze zmianami wynikającymi 

z uchwalenia Studium, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 26.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 30.10. do 20.11.2017 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

37 Uchwała Nr LXXVI/1088/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 

część D” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 
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- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- projekt mpzp przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty, 

- przygotowywanie projektu planu do skierowania do uchylenia przez Radę Miasta Poznania 

i ponownego przystąpienia. 

38 Uchwała Nr LXXVII/1156/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ul.Balonowej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 03.02.2011r., 

- zbieranie wniosków od 03.02.2011r. do 24.02.2011 r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 17.03.2011 r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- II konsultacje społeczne - 19.09.2011 r.,  

- przeprowadzenie opiniowania wewnętrznego, 

- opiniowanie projektu mpzp od 04.07.2012r. do 25.07.2012 r., 

- uzgadnianie projektu mpzp od 26.07.2012r. do 20.08.2012 r., 

- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 25.09.2012r. do 24.10.2012 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem mpzp -  17.10.2012 r., 

- zbieranie uwag do projektu mpzp do 08.11.2012 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 29.11.2012 r., 

- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 29.11.2012 r., 

Prezydent postanowił o zawieszeniu procedury sporządzania ww. mpzp – protokół nr 

113/VI/56/2012. 

Procedura planu została wstrzymana do czasu otrzymania informacji o zakończeniu prowadzonego 

przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami postępowania o nabycie przez użytkownika dz. 149/1 
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prawa własności tej działki. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami użytkownik 

działki 149/1 nie jest zainteresowany nabyciem prawa własności do przedmiotowej działki.  

Trwają rozmowy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w celu ustalenia wspólnego 

stanowiska dotyczącego przedmiotowego terenu. 

- II półrocze 2015 r. - w związku ze stanowiskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nastąpi 

ponowienie procedury planistycznej, 

- 17.10.2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LV/1000/VII/2017 w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu, 

- od 17.05. do 15.06.2018 r.- drugie wyłożenie do publicznego wglądu, 

- 23.05.2018 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 29.06.2018 r. – zbieranie uwag do projektu planu. 

39 Uchwała Nr VII/46/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 17.05.2011r., 

- zbieranie wniosków od 18.05.2011r. do 08.06.2011 r., 

- opracowywanie koncepcji mpzp, 

- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków do projektu planu - 31.01.2013 r.,  

- II konsultacje społeczne - 21.02.2013 r., 

- opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu od 18.11.2013 r. do 09.12.2013 r., 

- ponowne uzgadnianie projektu planu od 14.01.2014r. do 07.02.2014 r. oraz od 07.05.2014r. do 

02.06.2014 r., 

- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 22.07. do 21.08.2014 r. – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 28.07.2014 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 
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- do 04.09.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 25.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- przygotowanie do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 14.04.2015 r. do 14.05.2015 r. drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 21.04.2015 r. - dyskusja publiczna, 

- do 28.05.2015 r. zbieranie uwago do projektu planu, 

- 09.06.2015 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 

- przygotowania do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 09.11.2015 r. do 08.12.2015 r. III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 19.11.2015 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 22.12.2015 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- skierowano projekt planu do uchwalenia, 

- ponowienie procedury w celu uwzglednenia uwagi, 

- przeprowadzono procedurę IV wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 27.06. do 26.07.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- do 09.08.2016 r. zbieranie uwag do publicznego wglądu, 

- 25.08.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- przygotowania projektu planu do piątego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- 21.02.2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLII/726/VII/2017 w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu, 

- przygotowania do ponownego opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu. 

40 Uchwała Nr VII/47/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

Parku im. Jana Pawła II” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 17.05.2011r., 

- zbieranie wniosków od 18.05.2011r. do 08.06.2011 r., 

- opracowanie koncepcji mpzp, 

- projekt mpzp oczekiwał na zmianę Studium, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowewgo projektu planu. 

41 Uchwała Nr VII/48/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 17.05.2011r., 

- zbieranie wniosków od 18.05.2011r. do 08.06.2011 r., 

- opracowanie koncepcji mpzp, 

- opiniowanie wewnętrzne od 10.06. do 03.07.2014 r., 

- przygotowania do opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od  16.09. do 07.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 03.04. do 02.05.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 12.04.2018 r. - dyskusja publiczna, 

- do 17.05.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 04.06.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- przygotowanie projektu planu do drugiego wyłożenia do publicznego wglądu. 

42 Uchwała Nr VII/50/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
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ulicy Droga Dębińska” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 17.05.2011r., 

- zbieranie wniosków od 18.05.2011r. do 08.06.2011 r., 

-  opracowywanie koncepcji mpzp, 

- 25.05.2012r. - debata społeczna na temat zagospodarowania terenu objętego projektem planu. 

W czasie debaty wskazano rozstrzygnięcia do projektu mpzp, 

- opracowanie koncepcji mpzp, 

- opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu od 18.11.2013 r. do 09.12.2013 r., 

- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 17.02.2014r. do 18.03.2014 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem planu - 10.03.2014 r., 

- zbieranie uwag do projektu planu do 01.04.2014 r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 17.04.2014 r., 

- od 10.07. do 08.08.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu,  

- 16.07.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 22.08.2014 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 11.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- od 29.06. do 27.07.2017 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 06.07.2017 r. - dyskusja publiczna, 

- do 10.08.2017 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- od 02.10. do 30.10.2017 r. - ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 10.10.2017 r. - dyskusja publiczna, 

- do 13.11.2017 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 30.11.2017 r. - rozstrzygnięcie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 

- przygotowywanie projektu planu do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
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- od 24.04. do 24.05.2018 r. - piąte wyłożenie do publicznego wglądu, 

- 14.05.2018 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 07.06.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 28.06.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 

43 Uchwała Nr XII/129/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Komandoria-Pomet" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 22.09.2011 r.,  

- zbieranie wniosków do planu od 13.10.2011r. do 04.11.2011 r., 

- przygotowanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem w dniu 02.10.2014 r. 

podjęto następujące ustalenia: “Prezydent akceptuje rekomendowany przez Miejską Pracownię 

Urbanistyczną sposób rozpatrzenia wniosków do projektu mpzp Komandoria – Pomet w Poznaniu. 

Prezydent wyraża zgodę na podział planu na dwie części A i B – tym samym wydzielenie terenu, dla 

którego wydano decyzję o wtz. (dla “Agrobex” sp. z o. o.) nr UA.IV.U06/73313-2482/06 z dnia 

16.05.2007 r. Prezydent wyraża zgodę na skierowanie planu do opiniowania wewnętrznego.” 

 

Komandoria - Pomet część A: 

- 30.10.2014 r. - II konsultacje społeczne dla projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

 

Komandoria - Pomet część B: 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na 

budowę. 

44 Uchwała Nr XVII/186/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - 
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Północ" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 20.10.2011 r.,  

- zbieranie wniosków od 20.10.2011r. do 14.11.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta podjętą na naradzie w dniu 27.06.2013 r., projekt mpzp 

“Jeżyce – Północ” w Poznaniu został podzielony na części (wyodrębniono sześć części projektu 

planu),  

- opracowywana jest koncepcja projektu planów, 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część A w Poznaniu: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- prace nad planem zostały zawieszone. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część B w Poznaniu: 

- od 26.05.2014r. do 23.06.2014 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 23.09. do 22.10.2014 r. – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 13.10.2014 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 05.11.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 20.11.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- 26.05.2015 r. została podjęta uchwała Nr XI/87/VII/2015 Rady Miasta Poznania w sprawie 

konieczności dokonania zmian i ponowienia  procedury sporządzania projektu planu, 

- wprowadzanie zmian do projektu planu, 

- od 14.07. do 12.08.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 18.07.2016 r. dyskusja publiczna, 
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- do 26.08.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 15.09.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 

- plan uchwalony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/696/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2017, poz. 934 z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 01.03. do 29.03.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 08.03.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 13.04.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 26.04.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- od 22.06. do 20.07.2018 r. - drugie wyłożenie projektu palnu do publicznego wglądu, 

- 25.06.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część D w Poznaniu:  

- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 05.09. do 26.09.2014 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 26.11. do 24.12.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 10.12.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 07.01.2015 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 22.01.2015 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 

- zakończono procedurę planistyczną, 

- Uchwała Nr XXIV/324/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego “Jeżyce - Północ” część D w Poznaniu, 

- Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, 

- zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, 

- WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody wyrokiem z dnia 21.09.2016 r. Wyrok 

uprawomocnił się 11.11.2016 r., 

- uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 8064 z dnia 07.03.2016 r. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część E w Poznaniu: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- projekt planu przygotowywany do II konsultacji społecznych, 

- 26.03.2018 r. - III konsultacje społeczne, 

- od 26.03. do 16.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część F w Poznaniu: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- projekt planu przygotowywany do II konsultacji społecznych, 

- 26.03.2018 r. - III konsultacje społeczne, 

- od 26.03. do 16.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

45 Uchwała Nr XVII/187/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 14.11.2011 r., 

- zbieranie wniosków do planu od 14.11.2011 r. do 05.12.2011 r., 
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- przygotowanie koncepcji planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- na podstawie decyzji Prezydenta, podjętej na naradzie z zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem 

w dniu 09.05.2013 r., projekt planu został podzielony na część A i B. 

 

Część A: 

- konsultacje społeczne – etap II - 19.06.2013 r., 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 05.03.2014r. do 26.03.2014 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 18.04.2014r. do 09.05.2014 r. ponowne uzgadnianie projektu planu, 

- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 02.07. do 31.07.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 17.07.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 14.08.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 04.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- 04.11.2014 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr LXXV/1193/VI/2014 w sprawie 

konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – 

część A, 

- wprowadzono zmiany w projekcie planu w związku z uchwalonym Studium, 

- projekt planu został skierowany do Biura Rady Miasta, 

- projekt mpzp został podjęty uchwałą Nr V/21/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic 

Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część A. 

 

Część B: 

- opracowywanie projektu planu zostało wstrzymane do czasu zmiany Studium, 
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- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 29.10.2015 r. II etap konsultacji społecznych, 

- od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r. opiniowanie wewnętrzne, 

- rozpatrywanie wniosku o dalszy podział planu. 

-mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu cz. B został decyzją 

Prezydenta podzielony na części B1, B2, B3.  

 

Cz. B1: 

-przygotowanie do opiniowania i uzgadniania, 

- 29.09.2017 r. złożono zażalenie do SKO na postanowienie nr 843/17 Zarządu Województwa 

w sprawie odmowy uzgodnienia oraz wskazanych przez organ warunków uzgodnień. MPU oczekuje 

na rozpatrzenie sprawy przez SKO. 

 

Cz. B2 i B3: 

-prace projektowe uzależnione są od koncepcji przebiegu trasy tramwajowej na Podolany. 

46 Uchwała Nr XVII/188/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary 

Rynek i ulica Wrocławska" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 03.10.2011 r., 

- zbieranie wniosków do planu od 12.10.2011 r. do 03.11.2011 r.,  

- przygotowanie koncepcji planu, 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- w związku z przygotowywaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp Obszaru 

Staromiejskiego prace nad planem zostały wstrzymane. 

47 Uchwała Nr XXVII/350/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 03.04.2012 r., 

- zbieranie wniosków do planu od 02.04.2012r. do 24.04.2012 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu od 26.05.2014r. do  18.06.2014 r., 

- od 02.07. do 25.07.2014 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 11.09. do 10.10.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 30.09.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 24.10.2014r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 06.11.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- decyzją Prezydenta z dnia 06.11.2014 r. podjętą na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, 

Skarbnikiem i Sekretarzem, projekt planu zostanie skierowany do Rady Miasta celem uchwalenia po 

zakończeniu prowadzonego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wniosek firmy ORLEN 

postępowania o uwłaszczenie nieruchomości. 

48 Uchwała Nr XXVII/349/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy 

zbiorczej pomiędzy ulicami Jasielską i Karola Kurpińskiego w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 02.04.2012 r., 

- zbieranie wniosków do planu od 03.04.2012r. do 26.04.2012 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- rozstrzygnięcie wniosków do projektu mpzp przez Prezydenta - 05.07.2012 r., 

- II konsultacje społeczne - 11.10.2012 r., 

- opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 22.01. do 12.02.2013 r., 

- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 21.03. do 22.04.2013 r., 

- dyskusja publiczna - 09.04.2013 r., 
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- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 06.05.2013 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 23.05.2013 r., 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 23.05.2013r. 

Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU sposób rozpatrzenia uwagi (tj. jej odrzucenie) 

złożonej do projektu mpzp. Decyzja w sprawie dalszego procedowania nad projektem planu nastąpi 

po uzupełnieniu analizy skutków uchwalania przedmiotowego planu o sporządzoną przez WGN 

informację o toczących się postępowaniach oraz o możliwych roszczeniach właścicieli 

nieruchomości znajdujących się w granicach ww. projektu mpzp oraz skutkach finansowych tych 

roszczeń w przypadku uchwalenia mpzp, 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 13.06.2013 r. 

podjęto decyzję o podjęciu procedowania nad planem w terminie póżniejszym. 

49 Uchwała Nr XXVIII/379/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie 

Starołęki Małej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 31.05.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 04.06.2012r. do 26.06.2012 r., 

- opracowanie projektu planu, 

- od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 19.05.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- projekt mpzp został pozielony na dwie części: 

 

1. Mpzp "W rejonie Starołęki Małej część A" w Poznaniu: 

- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- przeprowadzenie opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenia do publicznego wglądu, 

- plan uchwalony uchwałą  Rady Miasta Poznania Nr XXXIII/519/VII/2016 z dnia 12.07.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 4821 z dnia 25.07.2016 r. 

 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 
 
 

 
Strona 102 z 208 

Lp Stan realizacji 

2. Mpzp “W rejonie Starołęki Małej część B " w Poznaniu: 

- opracowywanie koncepcji planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na spór społeczny wokół firmy Alkom. 

50 Uchwała Nr XXX/417/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

„Jeżyce – rejon ul. Norwida” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 11.06.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.06.2012r. do 02.07.2012 r., 

- opracowywanie koncepcji planu. 

51 Uchwała Nr XXXV/512/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 10 lipca 2012 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Czecha" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 10.09.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu mpzp od 11.09.2012r. do 02.10.2012 r., 

- opracowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- 12.02.2015 r. - rozpatrzenie wniosków do projektu planu przez Prezydenta, 

- od 10.04.2015 r. do 08.05.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- 24.04.2015 r. - opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję Urbanistyczno – 

Architektoniczną, 

- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 22.07. do 21.08.2015 r., 

- dyskusja publiczna - 04.08.2015 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 04.09.2015 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta Miasta - 24.09.2015 r., 
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- przedstawienie projektu planu Radzie Miasta Poznania do uchwalenia, 

- 22.12.2015 r. – Radę Miasta podjęła uchwałę Nr XXII/292/VII/2015 w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania planu, 

- w związku z ustaleniami na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem 

i Sekretarzem w dniu 30.06.2016 r. WGN prowadzi rozmowy z najemcami garaży. Wyniki działań 

WGN warunkują dalsze prace nad mpzp, 

- mpzp podzielony na części A i B. 

 

mpzp „Osiedle Czecha cz. A: 

- 17.11.2016 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Miasta, 

- przygotowania do opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu, 

- od 20.01. do 10.02.2017 r. – opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 30.03. do 28.04.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 19.04.2017 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 12.05.2017 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 01.06.2017 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 11 lipca 2017 r. 

 

mpzp „Osiedle Czecha cz. B”: 

- prowadzona jest analiza możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

problemu zagospodarowania tego terenu. 

52 Uchwała Nr XXXVI/543/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 

Cytadela" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 16.10.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu mpzp od 08.10.2012r. do 29.10.2012 r., 
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- opracowywanie koncepcji mpzp, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

53 Uchwała Nr XL/596/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie 

ulic: Wołkowyskiej i abpa A.Baraniaka" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- konsultacje społeczne – I etap - 13.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 26.03. do 16.04.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- 10.06.2014 r. – II konsultacje społeczne, 

- opiniowanie wewnętrzne projektu planu od 22.05.2014r. do 12.06.2014 r., 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego 

54 Uchwała Nr XLII/633/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Pokrzywno Wschód" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 

- opracowywanie projektu planu. 

55 Uchwała Nr XLII/634/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Bajkowe” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 04.04.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 08.04. do 29.04.2013 r., 
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- analiza złożonych wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

56 Uchwała Nr XLII/635/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 

węzła Spławie" w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

57 Uchwała Nr XLII/636/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 

ulicy Nad Spławką" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 

projekt mpzp został podzielony na dwie części: 

 

1. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką"część A w Poznaniu: 

- przygotowywanie koncepcji mpzp. 

 

2. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką" część B w Poznaniu: 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
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- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

58 Uchwała Nr XLV/691/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Muzeum 

Narodowe" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 11.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.03. do 02.04.2013 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- opracowanie projektu planu, 

- 12.05.2015 r. - konsultacje społeczne, 

- od 04.05.2015 r. do 25.05.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- prace nad projektem mpzp, 

- oczekiwanie na wypracowanie wspólnego stanowiska pomiędzy Muzeum Narodowym, a Miejskim 

Konserwatorem Zabytków, 

- w związku z przygotowywaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp Obszaru 

Staromiejskiego prace nad planem zostały wstrzymane. 

59 Uchwała Nr XLVI/697/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 16.04.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 22.04. do 13.05.2013 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- opiniowanie wewnętrzne projektu planu od 12.06.2014 r. do 07.07.2014 r., 

- 26.06.2014 r. - II konsultacje społeczne, 
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- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- podzielono plan na dwie części – mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna 

i mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część południowa. 

- projekt mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna – przygotowywany jest do 

opiniowania i uzgadniania. 

 

Część północna: 

- od 15.11. do 07.12.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 15.11. do 07.12.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 11.05. do 08.06.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 25.05.2017 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 22.06.2017 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LIII/943/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05.09.2017 r., uchwała 

została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2017, poz. 5911 z dnia 12.09.2017 r. 

 

Część południowa: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

60 Uchwała Nr XLVI/696/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Michałowo - Kobylepole - część wschodnia" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 10.09.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.09.2013 r. do 02.10.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszono do czasu opracowania analizy dotyczącej możliwości 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Kobylepola, Michałowa i Sowic, 

- ww. analiza w trakcie opracowania, 
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- analiza została opracowana. Projekt planu jest w trakcie opiniowania przez podmioty w których 

kompetencji leży opiniowanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 

- przygotowanie wstępnej koncepcji projektu planu. 

61 Uchwała Nr XLIX/743/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Termalnej i Trockiej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 09.05.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 06.05. do 27.05.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

62 Uchwała Nr L/758/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 18.06.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 17.06. do 17.07.2013 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania do II konsultacji społecznych. 

63 Uchwała Nr L/760/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Górczyna" 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 17.09.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 01.10.2013 r. do 22.10.2013 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego, 
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-W II połowie 2015 r.  w celu przyspieszenia prac nad ww. projektem planu (ochrona boiska przy ul. 

Górczynskiej) projekt planu został podzielony na część A i B (w uzgodnieniu z Radą Osiedla 

Górczyn). 

 

Część A: 

- konsultacje społeczne – etap II - 27.10.2015 r., 

- opiniowanie wewnętrzne, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenie do publicznego wglądu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr XXXIV/571/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06.09.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 5630 z dnia 23.09. 2016 r. 

 

Część B: 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

64 Uchwała Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ul. Poziomkowej” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przygotowywanie uchwały uchylającej projekt planu. 

Do uchwały Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ul. 

Poziomkowej” w Poznaniu przystąpiono w celu wyznaczenia przebiegu ewentualnego ciągu pieszo-

rowerowego łączącego ul. Krośniewicką z ul. Warszawską, który stałby się alternatywnym 

rozwiązaniem komunikacyjnym (pieszo-rowerowym), w przypadku wyłączenia ul. Smołdzinowskiej 

z terenów dróg publicznych. Obecnie obowiązujący na tym terenie plan miejscowy nie dopuszcza 

ww. rozwiązania.  

Za uchyleniem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ul. Poziomkowej” w Poznaniu przemawiają 

rozwiązania układu komunikacyjnego ustalone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej" w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą 

Nr LXXI/1110/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2014 r. W planie tym ustalono 
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alternatywny przebieg drogi pieszo-rowerowej z przejściem tunelem pod torami kolejowymi 

i kontynuacją na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego “Zieliniec” w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXIII/1013/V/2010 z 8 czerwca 

2010 r. 

65 Uchwała Nr LVI/864/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 

Deszczowej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne - 12.11.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 12.11.2013 r. do 03.12.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego, 

- 17.02.2015 r. - konsultacje społeczne, 

- od 17.02.2015 r. do 15.03.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 18.09. 2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 14.12.2015 r. do 15.01.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 11.01.2016 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 29.01.2016 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- 18.02.2016 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 

- Uchwała Nr XXVIII/405/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26.04.2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu, 

- opublikowanie w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 16.05.2016 r., poz. 3364, 

- uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego do WSA. Oczekiwanie na rozprawę; 

- 11.01.2017 r. WSA stwierdził nieważność uchwały, 

- 27.02.2017 r. została złożona skarga kasacyjna na wyrok WSA, 
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- MPU oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez NSA. 

66 Uchwała Nr LXI/949/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 20.01.2014 r. – I konsultacje społeczne, 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 21.01.2014r. do 11.02.2014 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- 30.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- oczekiwanie na rezultaty internetowych konsultacji przeprowadzonych przez Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

- opracowywanie koncepcji planu po konsultacjach internetowych, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

67 Uchwała Nr LXIII/981/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulic Bóżniczej 

i Północnej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 18.03.2014 r. - I konsultacje społeczne, 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 19.03.2014r. do 09.04.2014 r., 

- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 15.05.2014 r. 

Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU podział na części terenu objętego 

opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “w rejonie ulic Bóżniczej 

i Północnej” w Poznaniu. 

 

w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część A: 

- 26.11.2014 r.  - II konsultacje społeczne nad projektem planu, 
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- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 18.09.2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- 02.10.2015 r. opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, 

- przeprowadzono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu. 

- plan uchwalony uchwałą Nr XXXVI/610/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18.10.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz.6271 z dnia 27.10.2016 r. 

 

w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część B: 

- opracowywanie projektu planu. 

 

w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część C: 

- opracowywanie projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

 

w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część D: 

- prace nad planem zostały zawieszone. 

68 Uchwała Nr LXIII/982/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Handlowe M1” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 03.04.2014 r. – I konsultacje społeczne, 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 07.04.2014r. do 28.04.2014 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- II półrocze 2015 r. wyrażenie zgody przez Prezydenta na skierowanie projektu planu do 

opiniowania wewnętrznego, 
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- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania, 

- od 30.08. do 27.09.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 07.09.2016 r. dyskusja publiczna, 

- do 11.10.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 31.10.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- projekt planu zostanie przekazany Radzie Miasta celem uchwalenia, po podpisaniu umowy 

partycypacyjnej. 

69 Uchwała Nr LXVI/1041/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. 

Marcelińskiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 05.06.2014 r. - I konsultacje społeczne, 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 09.06.2014r. do 30.06.2014 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- Prezydent postanowił o wstrzymaniu dalszego procedowania nad projektem mpzp “Rejon ul. 

Marcelińskiej”. 

70 Uchwała Nr LXXIV/1165/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dawna 

wieś Psarskie” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 09.03.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 11.03.2015 r. do 01.04.2015 r. - zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

71 Uchwała Nr V/18/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 

Złotowskiej” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

- 09.04.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.04.2015 r. do 29.04.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 05.12. do 28.12.2016 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 06.12.2016 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 06.10. do 27.10.2017 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 

72 Uchwała Nr XII/104/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 

ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowania do I konsultacji społecznych, 

- 28.09.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 28.09.2015 r. do 19.10.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

73 Uchwała Nr XII/102/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 r. w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Morasko - Radojewo - Umultowo” Umultowo Wschód część B 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- trwają prace nad wprowadzaniem zamian do projektu planu. 

74 Uchwała Nr XV/126/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic abpa 

A. Baraniaka i Chartowo” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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- odbyły się I konsultacje społeczne i zebrano wnioski do projektu planu, 

- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego. 

 

Zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 

w dniu 06.04.2017 r., protokół nr 100/VII/9/2017 pkt. 8 projekt planu został podzielony na część 

A i B. 

 

Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część A" w Poznaniu: 

- opracowywanie wstępnej koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na skomplikowaną sytucję własnościową na 

przedmiotowym terenie oraz wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na budowę. 

 

Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu: 

- od 20.04. do 12.05.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

 - 27.04.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowanie do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 04.09. do 25.09.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 20.11. do 18.12.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 23.11.2017 r. - dyskusja publiczna, 

- do 03.01.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXVIII/1244/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05.06.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 4837 z dnia 13.06.2018 r. 

75 Uchwała Nr XV/120/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 

ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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76 Uchwała Nr XVII/191/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Gościnnej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 18.11.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 19.11.2015 r. do 10.12.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 05.06. do 27.06.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 14.06.2018 r. - II konsultacje społeczne. 

77 Uchwała Nr XVII/192/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Przyjemnej” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

78 Uchwała Nr XVII/194/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 15.12.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 14.12.2015 r. do 04.01.2016 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- od 12.03. do 07.04.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 21.03.2017 r. II konsultacje społeczne, 

- od 06.10. do 27.10.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 

79 Uchwała Nr XIX/238/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Garbary 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 
 
 

 
Strona 117 z 208 

Lp Stan realizacji 

i Wszystkich Świętych” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

80 Uchwała Nr XIX/239/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy 

Gospodarskiej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

81 Uchwała Nr XIX/240/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Bolesława 

Śmiałego – część południowa” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 

- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 

82 Uchwała Nr XIX/241/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 

Poligonowej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 
 
 

 
Strona 118 z 208 

Lp Stan realizacji 

- odbyła się Rada Techniczna i trwają prace przygotowujące projekt planu do opiniowania 

wewnętrznego. 

83 Uchwała Nr XXI/271/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstań 

Narodowych” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- od 12.02. do 05.03.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 01.03.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 27.04. do 18.05.2018 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 28.06. do 27.07.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. 

84 Uchwała Nr XXI/273/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węzeł Dębiec” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 28.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 29.09. do 20.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- Zarząd Transportu Miejskiego zlecił opracowanie koncepcji na poprowadzenie tramwaju na tzw. 

Klin Dębiecki, w związku z czym prace nad projektem planu zostały wstrzymane do czasu 

opracowania koncepcji, która zostanie wprowadzona do projektu. 

85 Uchwała Nr XXIII/304/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Głuszyna” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 

- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 

86 Uchwała Nr XXIII/303/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

cmentarza przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 

- trwa opracowywanie koncepcji planu. 

87 Uchwała Nr XXIII/302/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

zabudowy przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- I konsultacje społeczne i zbieranie wniosków do planu, 

- trwa opracowywanie koncepcji planu. 

88 Uchwała Nr XXV/337/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn 

Północ” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- zbieranie wniosków do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

 

Plan podzielony na części A, B, C, D. 

 

Część A: 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
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Część B: 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

Część C: 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

Część D: 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

89 Uchwała Nr XXVIII/406/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 22.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.09. do 14.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

90 Uchwała Nr XXXIII/513/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 22.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.09. do 14.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

 - przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 16.11.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 02.11. do 01.12.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

91 Uchwała Nr XXXIII/514/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
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przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 22.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.09. do 14.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 16.11.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 02.11. do 01.12.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

92 Uchwała Nr XXXIII/515/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy W. Majakowskiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 20.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 21.10. do 15.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

93 Uchwała Nr XXXIII/516/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy T. Mateckiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 15.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania do II konsultacji społecznych, 

- 25.01.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
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- trwa analiza opinii zebranych podczas II konsultacji społecznych. 

94 Uchwała Nr XXXIII/517/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – 

Południe” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 21.09. do 12.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

95 Uchwała Nr XXXIII/518/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – 

Północ” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 21.09. do 12.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

96 Uchwała Nr XXXIII/512/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Pasażu Apollo” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 05.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 29.08. do 20.09.2016 r. zbieranie wniosków do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

97 Uchwała Nr XXXIV/564/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz 

Miłostowo” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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- 08.12.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 09.12.2016 r. do 05.01.2017 r. zbieranie wniosków, 

- w styczniu 2017 r. wpłynęło do MPU pismo z Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o podział 

planu na dwie część bądź wstrzymanie prac nad planem w związku z podjętymi przez ZTM 

działaniami związanymi z opracowaniem dokumentacji dla Zintegrowanych Węzłów 

Komunikacyjnych i parkingów typu Park & Ride. 23.01.2017 r. Zastępca Prezydenta p. M. Wudarski 

wyraził zgodę na wstrzymanie prac nad planem. 

98 Uchwała Nr XXXIV/565/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Maszewskiej i Myśliborskiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 17.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 18.10. do 10.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

99 Uchwała Nr XXXIV/566/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Solna - Działowa" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 19.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 20.10. do 10.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- 28.02.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 28.02. do 21.03.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

100 Uchwała Nr XXXIV/567/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac 

Wiosny Ludów – ulica Wysoka” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

- 24.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 25.10. do 15.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

101 Uchwała Nr XXXIV/569/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 13.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 14.10. do 07.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- od 18.04. do 12.05.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 24.04.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania uzgadniania ustawowego, 

- od 06.10. do 27.10.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 27.12.2017 r. do 25.01.2018 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- do 08.02.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- projekt planu skierowany do Biura Rady Miasta w celu uchwalenia. 

102 Uchwała Nr XXXVI/607/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina 

Krzyżanki” pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- od 13.12.2016 r. do 10.01.2017 r. zbieranie wniosków, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 28.09.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 21.09. do 13.10.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
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- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 27.04. do 18.05.2018 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 28.06. do 26.07.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 28.06.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu. 

103 Uchwała Nr XXXVI/608/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy św. Leonarda” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 17.01.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 18.01. do 10.02.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

104 Uchwała Nr XXXIX/663/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Bolesława Chrobrego – część północna” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 22.03.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.03. do 14.04.2017 r. zbieranie wniosków, 

 - opracowywanie koncepcji projektu planu. 

 

W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad projektem mpzp, dokonano podziału na części 

A i B. Część A, obejmująca park, została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności.  

 

Część A: 

- 23.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 09.10. do 30.10.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
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- plan uchwalony uchwałą Nr LXIX/1256/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26.06.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 5499 z dnia 04.07.2018 r. 

 

Część B: 

- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych, 

- od 23.04. do 18.05.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 18.05.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

105 Uchwała Nr XLI/695/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie placu 

Bernardyńskiego" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 07.02.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.02. do 01.03.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 08.08. do 29.08.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 27.09.2017 r. – II konsultacje społeczne, 

- trwaja prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem Placu. 

106 Uchwała Nr XLII/726/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania do ponownego opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu. 

107 Uchwała Nr XLII/728/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 

ulicy Piołunowej w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została podjęta w celu umożliwienia dokończenia budowy dwóch budynków na działce 

5/12 mieszczącej się przy ul. Piołunowej w Poznaniu. 

Sporządzenie projektu planu uzależnione jest od zmiany obowiązującego Studium dla miasta 

Poznania, z którym obecne zagospodarowanie działki 5/12 jest niezgodne. 

108 Uchwała Nr XLII/724/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park nad Wartą” 

w Poznaniu - część A. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 11.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.05. do 29.05.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

109 Uchwała Nr XLIV/758/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne 

Tory” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 05.04.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 07.04. do 05.05.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

110 Uchwała Nr XLIV/759/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Jana III Sobieskiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 23.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 24.05. do 19.06.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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111 Uchwała Nr XLIV/760/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Chojnickiej i Psarskie” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 09.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 15.05. do 05.06.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 24.04. do 22.05.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 09.05.2018 r. - II konsultacje społeczne. 

112 Uchwała Nr XLVII/809/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Szelągowskiej i Wilczak” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 01.06.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 05.06. do 27.06.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

113 Uchwała Nr XLVII/810/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzynarodowe Targi 

Poznańskie" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 07.06.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.06. do 30.06.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

114 Uchwała Nr XLVIII/835/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulicy Klasztornej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

W związku z przygotowywaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp Obszaru 

Staromiejskiego prace nad mpzp „W rejonie ulicy Klasztornej" w Poznaniu zostały wstrzymane. 

115 Uchwała Nr L/870/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Południe” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 19.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 20.10. do 10.11.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

116 Uchwała Nr LIII/940/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 

Berdychowo” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 05.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 06.10. do 27.10.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

117 Uchwała Nr LIII/941/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy 

Dobromiły" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 14.11.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 22.11. do 13.12.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 
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118 Uchwała Nr LIV/981/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej 

i Grunwaldzkiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 16.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 17.10. do 08.11.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

119 Uchwała Nr LV/1000/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowania do ponownego opiniowania ustawowego z wybranymi jednostkami, 

- od 17.05. do 15.06.2018 r. - drugie wyłożenie do publicznego wglądu, 

- 23.05.2018 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 29.06.2018 r. – zbieranie uwag do projektu planu. 

120 Uchwała Nr LVIII/1087/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowania do I konsultacji społecznych, 

- 18.01.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 19.01. do 09.02.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

121 Uchwała Nr LXII/1141/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
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ulicy Przygranicznej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 07.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.06. do 29.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

122 Uchwała Nr LXIII/1157/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 16.05.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 17.05. do 07.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

123 Uchwała Nr LXIV/1179/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park im. 

J.H. Dąbrowskiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 10.05.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 11.05. do 04.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

124 Uchwała Nr LXV/1198/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Bolesława Chrobrego – część południowa" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 18.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 18.06. do 09.07.2018 r. - zbieranie wniosków. 
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125 Uchwała Nr LXVI/1208/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- 12.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 13.06. do 04.07.2018 r. - zbieranie wniosków. 

126 Uchwała Nr LXVI/1209/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie 

konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

28.05.2018 r. Z-ca Prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej Wudarski zdecydował o podziale 

projektu mpzp na dwie części : 

- „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu, 

- „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód B w Poznaniu. 

127 Uchwała Nr LXIX/1255/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

- przygotowanie do I konsultacji społecznych. 
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1 Uchwała Nr XXXII/309/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zasad 

gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym, zarządzanym przez Zarząd Komunalnych 

Zasobów Lokalowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Liczba składników zasobu użytkowego znajdujących się w dyspozycji ZKZL sp. z o.o., w tym lokali 

użytkowych. 

SKŁADNIK ZASOBU UŻYTKOWEGO LICZBA 

Lokale użytkowe 1493 

Lokale w fortach, schronach, bunkrach 84 

Lokale użytkowe w obiektach NZOZ 279 

Garaże i miejsca postojowe w hali garażowej 379 

Pracownie twórcze 72 

Grunty 847 

Grunty przy NZOZ 28 

Ogródki przydomowe 1162 

Reklamy 127 

W tym reklamy NZOZ 37 

Telefonia komórkowa 8 

Umowy ramowe /infrastruktura/ 5 

 

2. Powierzchnia lokali użytkowych w podziale wg zawartych umów oraz powierzchni wolnych. 

SKŁADNIK ZASOBU 
UŻYTKOWEGO 

Powierzchnia 
zagospodarowana w 

m2 

Powierzchnia wolna w m2 

Lokale użytkowe 201.641,36 39.607,62 m2 w tym: 17.903,94 m2 
wyłączonych z eksploatacji z uwagi na: stan 
techniczny, nieuregulowany stan prawny, 
prowadzone remonty i modernizacje (np. 
Świt 34/36, 27 Grudnia 19, Kantaka 
8/9,Kajki 13 i 15, Płocka 4, Pułaskiego 
19/23), przeznaczenie do sprzedaży lub 
inne zagospodarowanie (Dąbrowskiego 78, 
Tarczowa 17, Kassyusza 1, Mieleszyńska 58, 
Podbiałowa 24, Sielska 26, Sypniewo2), 
3.282,13 m2 w budynku przy Grunwaldzkiej 
22 z uwagi na możliwość 
zagospodarowania przestrzeni wyłącznie 
na działalność kulturalną, 2.529,26 m2 to 
powierzchnie wylicytowane lub czekające 
na podpisanie umowy przez klientów. 

Lokale w fortach, 7773,21 11.444,06 m2 w tym 4377,06 m2 schronów 
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schronach, bunkrach 
 

i ukryć przeciwlotniczych bez możliwości 
zagospodarowania, pozostała powierzchnia 
7067,00 m2 znajduje się w Fortach IA, IIA, 
IXA częściowo zagospodarowanych. 
W Forcie II A zagospodarowanie 
powierzchni jest niemożliwe z uwagi na 
siedlisko nietoperzy, będących pod ścisłą 
ochroną. 

Lokale użytkowe w 
obiektach NZOZ 

31011,36 1074,33 m2, w tym piwnice 622,75 m2. 

Garaże i miejsca 
postojowe w hali 
garażowej 

6567,28 619,56 m2 /pow. wolnych garaży 248,41 m2 
wolnych miejsc postojowych w hali 
garażowej 92 m2/, w tym 279,15 m2 garaży 
do rozbiórki.  

Pracownie twórcze 3324,52 474,11 m2, w tym do rozbiórki 52,33 m2, 
pozostałe powierzchnie usytuowane na 
poddaszu lub w piwnicy. 

Grunty 57096,87  

Grunty przy NZOZ 2681,25  

Ogródki domowe 248496,48  

Reklamy 407,39  

w tym reklamy NZOZ 181,13  

 

3. Wynajmowanie/wydzierżawianie składników zasobu użytkowego. 

Liczba zawartych nowych umów 
najmu/dzierżawy 

101, w tym :Wrocławska 20 ze stawką 
122,40 zł/ m2 i 110,00 zł/ m2, Podgórna 19 
ze stawką 100,00 zł/ m2, Gwarna 11 
ze stawką 90,91 zł/ m2, Wodna 23 ze stawką 
65zł/ m2 i Lewandowskiej 4/6 ze stawką 
50 zł/ m2 

Liczba przedłużonych umów najmu/dzierżawy 25 

Liczba umów zawartych z organizacjami 
pozarządowymi 

11 

Liczba zawartych porozumień na wydarzenia 
kulturalno-artystyczne /udostępnienia 
nieodpłatne/ 

10 

 

4. Przygotowywanie umów o szczególnym charakterze, tj. umów o korzystanie. 

W I półroczu 2018 r. zawarto umowę o korzystanie z nieruchomości zabudowanej przy ul. 

Ewangelickiej 1 z Galerią Miejską Arsenał oraz przekazana została do podpisu umowa o korzystanie 

z nieruchomości zabudowanej przy Gołężyckiej i Warownej – zagospodarowanie Fortu I A na rzecz 

Stowarzyszenia „Porozumienie dla Twierdzy Poznań” . Ponadto, w wyniku zawarcia aneksu do 

umowy o korzystanie z części nieruchomości zlokalizowanej na terenie Fortu II przy ul. Obodrzyckiej 
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zawartej w 2014 r. z Fundacją „Familijny Poznań”, od 2018 r. biorącym do korzystania została 

Fundacja „Fort”. 

5. Aukcje – licytacje ustne oraz aukcje internetowe. 

W I półroczu 2018 r. miała miejsce jedna aukcja – licytacja ustna w dniu 11.04.2018 r. Wadium 

wpłaciło 9 oferentów, przedmiotem aukcji było 8 lokali, z czego wylicytowanych zostało 4.  

6. Prace Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych. 

Podczas 3 posiedzeń Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych 

omówiono łącznie 25 spraw, z czego 24 dotyczyły obniżek stawek czynszu na wniosek najemcy, 

a 1 urynkowienia stawki czynszu. Zespół pozytywnie zaopiniował 20 wniosków o obniżki, 4 wnioski 

zaopiniował negatywnie. 

7. Stawki czynszu. 

Najniższa stawka czynszu w lokalach użytkowych 1,00 zł/m2 za pow. piwnic 

Najwyższa stawka czynszu w lokalach użytkowych 185,03 zł/m2 

Średnia stawka czynszu w lokalach użytkowych położonych: 
A) na parterze, na froncie 
B) na parterze, w oficynie/w podwórzu 
C) w suterenie, na froncie 
D) w suterenie, w oficynie/w podwórzu 
E) w piwnicy, na froncie 
F) w piwnicy, w oficynie/w podwórzu 

 
 
A) 36,98 zł/m2 

B) 11,45 zł/ m2 
C) 13,38 zł/ m2 
D) 9,63 zł/ m2 
E) 11,83 zł/ m2 
F) 9,01 zł/m2 

Średnia stawka czynszu w lokalach użytkowych 
stanowiących wolnostojące nieruchomości 

11,63 zł/ m2 

 

10 lokalizacji z najwyższymi stawkami czynszu. 

ADRES STAWKA CZYNSZU ZA M2 USYTUOWANIE 

Półwiejska 13/Długa 12 185,03 zł parter, front 

Pl. Waryńskiego 2 146,04 zł parter, front 

Gwarna 7 144,68 zł parter, front 

Długa12/Półwiejska 13 135,84 zł parter, front 

Wrocławska 20 122,40 zł parter, front 

Wrocławska1/Stary Rynek 
59/60 

117,30 zł parter, front 

Stary Rynek 22/23 113,11 zł parter, front 

Ratajczaka 36/ Św. Marcin 38 112,30 zł parter, front 

Wrocławska 20 112,20 zł parter, front 

Stary Rynek 52 112,20 zł parter, front 
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8. Nakłady poniesione przez najemców. 

Nakłady wynikające z umów zawartych z najemcami w I półroczu 2018 r. wynoszą 641.559,93 zł 

netto. 

9. Liczba wypowiedzeń oraz spraw w sądzie o wydanie lokalu użytkowego. 

Liczba wypowiedzeń w związku z zadłużeniem 0 

Liczba wypowiedzeń złożonych przez najemców 58 

Liczba wypowiedzeń z innych tytułów 0 

Liczba spraw w sądzie o eksmisję z lokali 
użytkowych 

0 

Liczba komisyjnych przejęć lokali 2 

 

10. Zaobserwowane tendencje, problemy, oczekiwania ze strony użytkowników lokali użytkowych. 

- wzrost zainteresowania najmem lokali na cele kulturalne i prospołeczne, 

- mniejsze zainteresowanie lokalami wymagającymi dużych nakładów, 

- wzrost zainteresowania lokalami spełniającymi warunki do prowadzenia żłobków i przedszkoli, 

- zgłaszanie przez najemców problemów z dostępnością lokali dla klientów w związku z ograniczoną 

liczbą miejsc do parkowania, w tym miejsc bezpłatnych. 

11. Sprzedaż zasobu użytkowego. 

W I półroczu 2018 r. nie został sprzedany żaden składnik zasobu użytkowego. 

2 Uchwała nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 

określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała tzw. kompetencyjna, na podstawie której wydawane są zarządzenia Prezydenta Miasta 

Poznania dotyczące ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 

 

Sprzedaż lokali realizowana jest na podstawie następujących aktów prawnych: 

I. uchwały nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie 

określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych, 

II. uchwały nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 
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programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 - 2018, 

III. uchwały nr XXXVI/611/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali 

mieszkalnych. 

1 
Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożonych w okresie 

1.01.2018-30.06.2018, w tym: 
20 

1a 

na podstawie § 5 ust. 9a uchwały nr LXIII/985/VI/2014 RMP z dnia 
25.02.2014 r.  

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Poznania  

na lata 2014-2018 

2 

1b po zawarciu umowy najmu w wyniku zamiany lokalu 2 

1c po zawarciu umowy najmu po spłacie zadłużenia  0 

1d po zawarciu umowy najmu lokalu zamiennego 1 

1e 

na podstawie § 5 ust. 6 uchwały nr LXIII/985/VI/2014 RMP z dnia 
25.02.2014 r.  

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Poznania  

na lata 2014-2018 

2 

1f 
na podstawie nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 

października 2009  r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz 
najemców komunalnych lokali mieszkalnych 

13 

1g 
na podstawie uchwały nr XXXVI/611/VII/2016 Rady Miasta Poznania z 

dnia 18 października 2016 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i 
wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych 

0 

2 
Liczba lokali mieszkalnych, co do których Prezydent Miasta Poznania 

podjął indywidualną decyzję o sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 
3 

2a z bonifikatami 2 

2b bez bonifikat  1 

3 
Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego opracowanych  

i przekazanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP: 
6 

4 
Liczba lokali przekazanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

UMP w celu sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego: 
3 

5 
Liczba budynków wspólnotowych, w których sprzedając lokal mieszkalny 

jednocześnie zbyto wszystkie udziały Miasta we wspólnocie: 
2 

 

 

3 Uchwała Nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2013 r. w sprawie przyznania 

najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta 
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Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Uchwała tzw. kompetencyjna, na podstawie której wydawane są zarządzenia Prezydenta Miasta 

Poznania dotyczące ogłoszenia wykazów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednolokalowymi przeznaczonymi do sprzedaży. 

1 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednolokalowym  
złożonych w okresie 1.01.2018-30.06.2018: 

1 

2 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednolokalowym opracowanych i przekazanych  
do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP: 

15 

 

 

4 Uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 - 2018. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała wyznacza kierunki: określa wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego Miasta 

Poznania, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, przedstawia potrzeby oraz 

planremontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, określa zasady 

sprzedaży lokali. 

Ustala Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu oraz sposób i zasady zarządzania 

lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. Określa 

źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

Przedstawia wysokość wydatków w latach 2014 - 2018 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Poznania, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Miasto Poznań jest 

jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne. 

 

I. Budownictwo mieszkaniowe oraz zadania z zakresu remontów budynków 

Inwestycje zrealizowane: 

ul. Dymka 220, 222 w Poznaniu (96 lokali, w tym 2 lokale użytkowe) – budowa została zakończona. 

W dniu 12.04.2018 r. Spółka ZKZLotrzymała pozwolenie na użytkowanie. Budynki zostały już w 90% 
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zasiedlone. 

 

Inwestycje w realizacji: 

1. W marcu 2017 roku rozpoczęła się budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Zawady 

w Poznaniu (48 lokali, w tym 2 lokale użytkowe) – z uwagi na powstałe opóźnienia w realizacji robót 

w listopadzie 2017 r. Spółka odstąpiła od umowy z Generalnym Wykonawcą. Po zinwentaryzowaniu 

robót przystąpiono do wyłonienia nowego Wykonawcy, z kótrym w marcu 2018 roku podpisano 

umowę na dokończenie inwestycji. Stopień zaawansowania prac na dzień 30.06.2018 r. wynosi ok. 

48 %. 

2. We wrześniu 2017 roku rozpoczęła się budowa 8 budynków wielorodzinnych ze 120 

lokalami mieszkalnymi przy ul. Biskupińskiej - stopień zaawansowania prac na dzień 30.06.2018 r. 

wynosi ok. 52 %. 

 

Inwestycje przygotowywane do realizacji: 

1. W dniu 13.02.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą planowanych do realizacji 

przy ul. Opolskiej w Poznaniu. Planowane jest wybudowanie ok. 280 mieszkań. Trwa 

opracowywanie dokumentacji projektowej. 

2. W dniu 26.04.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę osiedla socjalnego 

przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu – 50 lokali mieszkalnych. W dniu 25.05.2018 r. nastąpiło otwarcie 

ofert. Z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zadania, Spółka oczekuje na decyzję Właściciela dotyczącą 

możliwości zwiększenia środków na realizację inwestycji. 

3. Inwestycja przy ul. Nadolnik – po dwukrotnym unieważnieniu przetargu (z uwagi na oferty 

przewyższające kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego zadania), w marcu br. 

zapadła decyzja o poddaniu dokumentacji projektowej dodatkowej weryfikacji przed 

przystąpieniem do kolejnego ogłoszenia o zamówieniu. Z uwagi na wnioski sprawdzającego oraz 

powstały spór z projektantem, w proces weryfikacji włączony został rzeczoznawca z zakresu 

architektury i konstrukcji. Opinia rzeczoznawcy będzie podstawą dalszych działań Spółki. 

4. Inwestycja przy ul. Hulewiczów – w kwietniu 2018 r. został złożony wniosek o pozwolenie 

na budowę budynku mieszkalnego. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 

i wykonawczej budynku. 

5. Inwestycja przy ul. Darzyborskiej (lokale komunalne) – w kwietniu 2018 r. został złożony 

wniosek o pozwolenie na budowę 7 budynków wielorodzinnych z 251 lokalami mieszkalnymi 
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i 1 lokalem użytkowym z możliwością podziału na kilka mniejszych. 

6. Inwestycja przy ul. Unii Lubelskiej – planowana budowa ok. 300 mieszkań komunalnych. 

Przeprowadzono wstępne analizy terenu. Trwa przygotowywanie założeń inwestycji. 

 

Inne zadania inwestycyjne: 

1. Kantaka 8-9 – zakończono I etap remontu budynku. W dniu 28.05.2018 r. podpisano 

umowę z Wykonawcą na realizację II etapu remontu kamienicy. 

2. Świt 34-36 - remont zespołu pawilonów handlowo-usługowych: w kwietniu 2018 r. 

uzyskano aport przedmiotowej nieruchomości. W dniu 19.06.2018 r. ogłoszono postępowanie 

przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu wspomnianych pawilonów. Otwarcie ofert zostało 

przewidziane na dzień 16.07.2018 r. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na zaaranżowanie powierzchni lokalu użytkowego 

położonego na poziomie -1 pod Rondem Kaponiera w Poznaniu. Trwa opracowywanie 

dokumentacji projektowej. 

 

II. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach realizacji pilotażowego programu „Mini granty dla seniorów” zakwalifikowano 47 

wniosków. Program realizowany jest w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców 

powyżej 65 roku życia zajmujących lokale mieszkalne lub socjalne w zasobie mieszkaniowym Miasta 

Poznania. 

W I półroczu 2018 r. wskazano 8 lokali przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

w tym 6 lokali w budynkach wybudowanych przez Spółkę przy ul. Dymka 220 i 222. 

 

III. Lokale socjalne. 

Zgodnie z pełnomocnictwem Prezydenta, wykaz lokali socjalnych ustalany jest w drodze Zarządzeń 

Zarządu Spółki ZKZL – na dzień 30.06 2018 r. wykaz obejmuje 1.642 pozycje. W I półroczu 2018 r. 

Zarząd wydał 5 zarządzeń w sprawie ustalenia wykazu lokali, które wynajmowane są jako lokale 

socjalne. 

 

IV. Zamiana lokali. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.: 
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- przeprowadzono 76 zamian lokali mieszkalnych, w tym 54 zamiany na lokale w nowych budynkach 

przy ul. Dymka 220. 222, 

- zagospodarowano 9 pustostanów, z których 5 zostało wyremontowanych przez nowych 

najemców, po dokonaniu zamiany, 

- spośród zwolnionych w wyniku zamiany lokali 38 zostało przeznaczonych do zagospodarowania 

jako lokale socjalne. 

5 Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXIX/1252/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

26-06-2018 r.  

 

W I półroczu 2018 r. zawarto: 

· 53 umowy najmu lokalu socjalnego w związku z objęciem listą realizacyjną, w tym 30 umów 

zostało zawartych jednocześnie w ramach realizowanego przez Miasto Poznań pilotażowego 

programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, 

· 78 umów najmu lokalu mieszkalnego w związku z objęciem listą realizacyjną, 

· 10 umów najmu lokalu mieszkalnego w związku z posiadanym prawem do lokalu 

zamiennego (w tym 2 porozumienia o udostępnieniu lokalu na czas remontu), 

· 36 umów najmu lokalu mieszkalnego z osobami, w stosunku do których ustały przyczyny 

wypowiedzenia, 

· 4 umowy z osobami pozostałymi w lokalu po zgonie najemcy, 

· 7 umów z osobami pozostałymi w lokalu po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy, 

· zakwalifikowano do wykonania remontu lokalu – 26 rodzin/osób, 

· złożono 22 oferty lokali socjalnych na podstawie prawomocnego wyroku o eksmisję 

przyznającego prawo do takiego lokalu – zasób obcy, 

· uregulowano tytuł prawny do lokalu socjalnego w formie: zawarcia 41 nowych umów 

najmu lokalu socjalnego, zawarcia 297 aneksów przedłużających termin najmu, 

·            13 umów najmu lokalu mieszkalnego, za zgodą Prezydenta w tzw. trybie szczególnym. 
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6 Uchwała Nr XXXVI/611/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie warunków 

udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała tzw. kompetencyjna, na podstawie której wydawane są zarządzenia Prezydenta Miasta 

Poznania dotyczące ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, których 

policja zrzekła się z dyspozycyjności, a osoba uprawniona złożyła wniosek o nabycie lokalu do dnia 

30.06.2017 r. 

7 Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie przyjęcia 

Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Celem polityki mieszkaniowej jest tworzenie warunków zapewniających gospodarstwom domowym 

możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zgodnie z własnymi preferencjami, aspiracjami 

i możliwościami ekonomicznymi, poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów na etapie 

procesu inwestycyjnego, w fazie nabywania prawa do mieszkania, a następnie podczas eksploatacji 

zasobu mieszkaniowego. 

Biuro Spraw Lokalowych m.in. zapewnia realizację polityki mieszkaniowej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Poznania w zakresie stanowienia prawa, regulującego zasady najmu lokali 

z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania oraz monitoruje realizację polityki mieszkaniowej, 

wynikającej z przyjętych przez Radę Miasta Poznania uregulowań prawnych. 
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1 Uchwała Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Kontynuowane jest wydawanie zaświadczeń na temat położenia nieruchomości na obszarze 

rewitalizacji miasta Poznania i prawa pierwokupu. W okresie sprawozdawczym wydano około 670 

zaświadczeń. W porozumieniu z Izbą Notarialną, w celu zmniejszenia liczby wydawanych 

zaświadczeń, Urząd Miasta Poznania wystosował do izby zbiorczą informację nt. obszaru 

rewitalizacji. 

2 Uchwała Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie Strategii 

Rozwoju Miasta Poznania 2020+. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Zadania kluczowe i działania strategiczne przypisane do priorytetów Strategii realizowane są na 

bieżąco przez wydziały, biura, miejskie jednostki organizacyjne i jednostki. 

W I półroczu 2018 r. odbyły się m.in.:  

· Posiedzenia Zespołu Think Tank 

Odbyły się 3 posiedzenia zespołu Think Tank. W dniu 24 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie 

dotyczące tematyki oświatowej, mające na celu pomoc w określeniu kierunków dla 

nowopowstającej polityki oświatowej Miasta. W dniach 25 kwietnia 2018 r. i 13 czerwca 2018 r. 

spotkania były poświęcone tematyce młodzieży w Poznaniu i miały na celu określenie kierunków dla 

nowopowstającej „Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025". 

· Debaty z mieszkańcami pn. #Poznan2023 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej był organizatorem cyklu pięciu debat pod 

hasłem #Poznan2023, z udziałem Prezydenta, zastępców Prezydenta oraz mieszkańców miasta 

i ekspertów z poszczególnych dziedzin życia w mieście. Pierwsza debata zorganizowana 22 marca 

2018 r. pn „Młody Poznań” poświęcona była potrzebom i postawom pokolenia Y, m.in. jakie 

obszary funkcjonowania miasta są dla „milenialsów” priorytetowe i w jaki sposób młodzi ludzie 

wpływają na rozwój naszego miasta. Druga z debat pn. „Senioralny Poznań” odbyła się 12 kwietnia 

2018 r. Podczas spotkania dyskutowano o tym jak skutecznie wykorzystać potencjał społeczny 

i zawodowy osób starszych, jakie wyzwania będą najważniejsze dla seniorów i seniorek 

w perspektywie kolejnych lat, a także jakie działania warto podjąć dziś, aby rozwinąć empatyczną 

społeczność, która wspólnie buduje dobre do życia miasto. Kolejna debata w dniu 24 kwietnia 2018 

r. pn. „Mieszkajmy w Poznaniu” poświęcona została dyskusji o tym, jakich mieszkań potrzeba 

poznaniakom, jak stworzyć przyjazne osiedla i co można poprawić, a co warto kontynuować 
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w miejskiej polityce mieszkaniowej. 24 maja 2018 r. odbyła się debata pn. „Mobilny Poznań”, 

podczas której uczestnicy mogli wyrazić swoje zdanie lub obawy związane z kwestiami 

przemieszczania się po mieście i wpływu motoryzacji na jakość życia w mieście. 12 czerwca 2018 r. 

odbyła się debata podsumowująca cykl otwartych spotkań z mieszkańcami, pod hasłem 

#Poznan2023. Podczas spotkania dyskutowano o tym, jak będzie wyglądał Poznań przyszłości, w jaki 

sposób Poznań będzie się rozwijał i jaki wpływ na ten proces mają władze miasta i jego mieszkańcy.  

· Badania i warsztaty z mieszkańcami 

Zrealizowano prace w celu sporządzenia diagnoz potrzeb i oczekiwań trzech grup poznaniaków: 

ludzi młodych, rodzin i kobiet. W kwietniu i maju br. odbyło się łącznie 12 warsztatów (po 4 dla 

każdej z tych grup). Celem warsztatów było pozyskanie informacji na temat wszystkich 

uświadamianych i nieuświadamianych potrzeb badanych, a także barier w ich zaspokajaniu. Wnioski 

z warsztatów zostały uzupełnione informacjami pozyskanymi w trakcie badań ilościowych na próbie 

badawczej 1200 osób. Przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło zweryfikować wyniki 

warsztatów badawczych oraz zobrazować ilościowy rozkład występowania zidentyfikowanych 

wcześniej zjawisk.  

· Konkurs „Miasto w ruchu" 

9 maja 2018 r. odbyła się finałowa gala Konkursu „Miasto w ruchu", który zorganizowały wspólnie 

Miasto Poznań, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Politechnika Poznańska i Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu. Do rywalizacji mogły się zgłaszać zespoły studentów z obu tych uczelni. Wyzwanie 

podjęło 29 studentów skupionych w 10 zespołach. Nadesłane prace oceniało jury, biorąc pod 

uwagę ich innowacyjność, pomysłowość, trafność określenia tematu i atrakcyjność. Pierwsze 

miejsce zdobył zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studenci przedstawili koncepcję 

zintegrowanego systemu transportu ludzi i dóbr, który ułatwia mieszkańcom miasta poruszanie się: 

nie tylko podpowiada najszybsze i najprostsze trasy, ale również podsuwa najlepsze współdzielone 

środki lokomocji. Konkurs doskonale wpisuje się w Strategię Miasta Poznania 2020+, która zakłada 

wprowadzenie w mieście efektywnych rozwiązań, tak by zapewnić poznaniakom i gościom sprawne 

przemieszczanie się.  

· Udział w IX Kongresie Regionów  

W dniach 26-27 czerwca 2018 r. dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 

Iwona Matuszczak-Szulc wzięła udział w IX Kongresie Regionów we Wrocławiu. Tematem 

przewodnim Kongresu były „Megatrendy w miastach i regionach”. Dyrektor Wydziału wystąpiła 

w panelu pn. „Cyfrowa generacja Y – Uciekające Zasoby Miast”, podczas którego dyskutowano jak 

przyciągnąć i utrzymać w mieście młode i bardzo mobilne pokolenie przedsiębiorców 

z innowacyjnych i kreatywnych sektorów gospodarki. Dyskutowano także o tym, w jaki sposób 

miasto może współpracować z młodymi ludźmi i jak wypracować model współpracy, by młodzi 

chcieli się zaangażować w proces współdecydowania. 
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3 Uchwała Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie przyjęcia 

"Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

1. W związku z wynikającym z ustawy o rewitalizacji obowiązkiem uchwalenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w okresie do 3 miesięcy od dnia 

uchwalenia programu rewitalizacji, od 22 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. trwały konsultacje 

społeczne. Konsultacje miały na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, uwag oraz 

propozycji zmian do przygotowywanego projektu uchwały. Konsultacje prowadzone były 

w następujących formach: papierowej, elektronicznej oraz ustnej. W ramach konsultacji 

społecznych ww. dokumentów zorganizowano także otwarte spotkanie informacyjne dla osób 

zainteresowanych.  W okresie przewidzianym na zbieranie uwag i opinii wpłynęło 5 wniosków 

pisemnych oraz 1 wniosek ustny. 6 lutego 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr 

LXII/1142/VII/2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

Miasta Poznania. 

2. W celu realizacji zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji – „Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Zasad 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014 +”, przeprowadzona została 

okresowa ocena poziomu wdrażania GPR w zakresie uzyskanych rezultatów oraz aktualności 

przyjętych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Informacje nt. projektów rewitalizacyjnych 

ujętych w GPR zostały zebrane od wydziałów UMP oraz jednostek miejskich a następnie 

opracowane i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu realizacji obowiązku 

przeprowadzenia okresowej sprawozdawczości.  

3. W ramach przedsięwzięć oraz projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Poznań 

ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania 21 przedsięwzięć oraz projektów 

posiada status – zakładane do realizacji, 60 posiada status - w trakcie realizacji, 4 przedsięwziecia 

oraz projekty rewitalizacyjne zostały zrealizowane. 

4 Uchwała Nr LXII/1142/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie od 24 maja do 29 czerwca br. trwał nabór członków Komitetu Rewitalizacji Miasta 

Poznania. Zasady wyznaczania składu określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji 

Miasta Poznania, który stanowi załącznik do uchwały. We wskazanym terminie zgłosiło się 24 

kandydatów z wolnego naboru oraz 2 przedstawicieli organów władzy. Komitet Rewitalizacji 

zostanie powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania. 
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5 Uchwała Nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 r. w sprawie utworzenia 

„Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W ramach realizacji uchwały Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków podjęło współpracę 

w zakresie identyfikacji graficznej oraz promocji i edukacji społecznej.Trwają ustalenia dotyczące 

składu zespołu eksperckiego współpracującego z przedstawicielami Miejskiego Konserwatora 

Zabytków. 

6 Uchwała Nr LXIV/1184/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Obecnie Miasto Poznań kończy 5 etap prac nad planem adaptacji do zmian klimatu, którego celem 

jest opracowanie zestawu działań adaptacyjnych, ich ocena i ostateczny dobór. 

Opracowane opcje adaptacji miasta Poznania do zmian klimatu zostaną poddane konsultacjom 

społecznym na przełomie III i IV kwartału br. 
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1 Uchwała Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2017 

Na podstawie uchwały Gabinet Prezydenta zorganizował i przeprowadził konsultacje społeczne 

dotyczące: 

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy udziale jednostek pomocniczych  

miasta. Konsultacje przeprowadzono wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Odbyło się 16 

spotkań konsultacyjnych; 

- przebudowy projektów drogowych, projektów infrastrukturalnych, organizacji ruchu przy 

współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Przeprowadzono 8  konsultacji społecznych; 

- Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego; 

- zakresu działalności pozostałych wydziałałów UMP: Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału 

Transportu i Zieleni, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Biura Spraw Lokalowych, 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, np.  konsultacje 

społeczne dotyczące: Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017 – 2020 

z perspektywą do 2024 r., budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych Starołęka i Górczyn, 

a także parkingu P&R Miłostowo, projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Poznańskiego Programu 

Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2020. 
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1 Uchwała nr XI/74/1990 Rady Miasta Poznania z dnia 9 października 1990 r. w sprawie 

przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".   

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Reprezentantem Miasta Poznania w Stowarzyszeniu WOKiSS jest Sekretarz Miasta Poznania, 

Stanisław Tamm.  

W szkoleniach WOKiSS w I półroczu 2018 r. wzięło udział 102 pracowników Urzędu Miasta Poznania 

oraz miejskich jednostek organizacyjnych.  

WOKiSS jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie 

zrzesza 271 jednostek lokalnych: 241 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, 

dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów. 

Stowarzyszenie zapewnia pomoc prawną, realizuje nieodpłatne oraz płatne (w tym zamawiane) 

szkolenia, a także zapewnia wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu 

nowoczesnych narzędzi zarządzania i wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych 

wspomagających zarządzanie. 

2 Uchwała nr LXII/465/II/1997 Rady Miasta Poznania z dnia 21 października 1997r. w sprawie 

przystąpienia Miasta do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Głównym celem statutowym działalności Banku Żywności jest zmniejszenie obszarów 

niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Organizacja pozyskuje bezpłatne 

artykuły spożywcze, które przekazuje do organizacji i instytucji zajmujących się bezpośrednio 

dożywianiem i wspieraniem osób potrzebujących. Główne źródło pozyskiwania żywności to 

Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD). Dodatkowo stowarzyszenie pozyskuje żywność 

w ramach stałej współpracy z dostawcami, producentami, przetwórcami i giełdami spożywczymi 

oraz w ramach organizowanych na poziomie ogólnopolskim lub lokalnym zbiórek żywności. 

3 Uchwała nr XLVIII/571/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2000r. w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznania do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W marcu br. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich ogłosiło nabór ofert do konkursu „Granty 

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2018 w następujących tematach: zdrowie 

w każdym wieku oraz zdrowie i środowisko. Do konkursu zgłosiły się dwa podmioty z Poznania: 

Poznańskie Centrum Świadczeń i Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności. Oba podmioty 
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otrzymały dofinansowanie na realizację projektów zgłoszonych do konkursu od 1 czerwca 2018 r.  

Z dniem 1 kwietnia br. Pan Jędrzej Solarski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania wyznaczył do 

pełnienia obowiązków koordynatora lokalnego Stowarzyszenia z ramienia Miasta Poznania Joannę 

Olenderek - Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 

W dniach 16–18 maja 2018 r. przedstawiciel Wydziału uczestniczył w XXVII Konferencji Zdrowych 

Miast Polskich pn. „Zdrowie a zagrożenia współczesnego świata”, która odbyła się w Świdniku. 

Podczas konferencji przyznano Poznaniowi nagrodę za dotychczasową działalność na rzecz zdrowia 

mieszkańców i 17-letni udział w Stowarzyszeniu.  

W ramach przynależności Poznania do krajowej sieci Zdrowych Miast w I półroczu br. realizowano 

szereg zadań z obszaru ochrony zdrowia, w tym z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 

dotyczących m.in. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu krążenia, 

promujących zdrowe odżywianie i zdrowie psychiczne, ukierunkowanych na wzrost poczucia 

bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów i wsparcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz 

wsparcie informacyjno-psychologiczne rodzin i szkolenia dla personelu medycznego oraz innych 

osób w ramach hospicyjnej opieki perinatalnej.  

W styczniu br. uruchomiono Mobilny punkt pomocy medycznej, z którego mogą korzystać osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, zwłaszcza seniorzy.  

W kwietniu br. natomiast rozpoczęto realizację dwóch projektów wyłonionych w konsultacjach 

społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok, takich jak: Poznanianki ćwiczą mięśnie 

miłości, czyli darmowe ćwiczenia i warsztaty dla kobiet z zakresu prawidłowego funkcjonowania 

mięśni dna miednicy – realizowanego przez  Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet Dbamy 

o Mamy oraz Aktywni i Zdrowi – realizowanego przez Stowarzyszenie "Ratajskie Centrum Kultury".  

W II kwartale 2018 r., w ramach pilotażowego projektu, uruchomiono Miejską wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego.  

Ponadto w I półroczu br. kontynuowano realizację programu polityki zdrowotnej, rozpoczętego 

w 2016 r., ukierunkowanego na profilaktykę zakażeń wywołanych HPV. Zorganizowano także - we 

współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej - dwa duże wydarzenia o charakterze 

prozdrowotnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych od wielu lat 

przez Miasto, to jest Białą Sobotę (3 lutego) oraz festyn pn. „Poznań dla Zdrowia i Rodziny” (24 

czerwca), których celem jest m.in. zwiększenie dostępności do badań i pomiarów profilaktycznych 

oraz porad z różnych dziedzin medycyny, a także wzrost świadomości na temat zapobiegania 

chorobom i utrzymywania zdrowia w dobrej kondycji.  

W kwietniu br. Miasto zapłaciło całą składkę członkowską w wysokości 7 500 zł. 

4 Uchwała nr XXIV/163/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2003 roku w sprawie 

współtworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja".   
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Stowarzyszenie „Komunikacja” skupia 15 miast, gmin i powiatów, w tym m.in. miasto Wągrowiec, 

powiat wągrowiecki, miasto Poznań, Nakło, Kcynię, Rogoźno i Murowana Goślinę. W swojej 

działalności koncentruje się we wspólnym działaniu na rzecz wspierania ważnych dla 

poszczególnych jego członków inwestycji komunikacyjnych i lobbowania na rzecz ich realizacji 

w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego oraz 

wielkopolskiego.  

W okresie sprawozdawczym odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek 

Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (6 kwietnia 2018 r.), na którym omówiono liczne 

uzgodnienia i działania m.in. przedstawicieli Stowarzyszenia Komunikacja, na rzecz rozwoju linii 

kolejowych nr 356, 236 i 390, wchodzących w skład Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Na spotkaniu 

uzgodniono, iż w ramach planu działania na rok 2018 Stowarzyszenie wspierać będzie samorządy 

w zakresie realizacji poprawy połączeń komunikacyjnych w pn-wsch części Poznania i okolic, w tym 

modernizację drogi wojewódzkiej nr 196. Stowarzyszenie współpracuje w zakresie rozwoju 

parkingowego systemu pierścieniowego Metropolii Poznańskiej oraz modernizacji dworców PKP 

i ich otoczenia.  

W dniu 30 stycznia 2018 r. została podpisana umowa z firmą Invest & Consulting Group Sp. z o.o. 

z siedzibą w Opolu, wyłonioną w postępowaniu ofertowym, na wykonanie "Analizy popytu na 

przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno - 

Wągrowiec, jako element studium wykonalności”, która jest finansowana przez 11 

zainteresowanych samorządów. Konsultacje w tej sprawie odbyły się w dniach 18-20 kwietnia 2018 

r.  

Na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 20.02.2018 r. omawiano m.in. sprawę przebudowy ul. 

Naramowickiej i budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Lechickiej w Poznaniu. 

5 Uchwała Nr XCVIII/1117/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie 

przystąpienia do stowarzyszenia gmin, powiatów i województw o nazwie "Droga S 11". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Stowarzyszenie „Droga S11” skupia 55 samorządów, przez których teren przebiega planowana trasa 

drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic. Zgodnie z Programem Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), określającym plany związane z realizacją 

inwestycji drogowych, wpisanych zostało sześć odcinków drogi, tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-

Piła, Piła-Poznań, Kórnik-Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski - Kępno, Kępno-A1, a także 

siedem obwodnic leżących w jej ciągu.  

W pierwszym półroczu 2018 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz zakończyło  
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prace związane z  remontem drogi krajowej nr 11 na odcinku Kórnik – Koszuty Huby - Środa 

Wielkopolska o łącznej długości ponad 11 kilometrów.  

W styczniu 2018 roku zostały podpisane umowy na opracowania projektowe dla prawie 300 km 

drogi ekspresowej S11, w województwie wielkopolskim na kwotę ponad 36 mln zł. 

Przygotowywane są opracowania dla: 

- odc. Szczecinek –Piła – dł. 73 km, 

- odc. Ujście –Oborniki – dł. 49 km,  

- odc. Oborniki –Poznań wraz z obwodnicą Obornik- dł. 23 km, 

- odc. Kórnik –Ostrów Wlkp.- dł. 96 km,  

- odc. Ostrów Wlkp.–Kępno – dł. 31 km. 

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię informacyjną w Warszawie, której 

celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na konieczność budowy drogi S11 stanowiącej swoisty 

kręgosłup transportowy kraju. W ramach prowadzonej kampanii umieszczono billboardy 

reklamowe na budynkach przy ul. Solec (Most Poniatowskiego) oraz u zbiegu ulicy Nowowiejskiej 

z Al. Niepodległości. 

W dniu 10 maja 2018 r. w Poznaniu odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, 

Powiatów i Województw „Droga S11”, na którym oprócz udzielenia absolutorium i ustalenia składek 

członkowskich na lata 2019-2022 (płatne odmiennie niż dotychczas  - do 30 sierpnia każdego roku), 

uzgodniono (uchwałą nr 10/2018) Apel do Premiera Rządu RP, Ministra Infrastruktury oraz mediów. 

XII Walne Zebranie w brzmieniu: "(…) uznaje w nim, realizację drogi ekspresowej S11 za inwestycję 

o znaczeniu priorytetowym, droga ta stanowi „kręgosłup komunikacyjny”, łączący północną część 

Polski z południową, ma znaczenie strategiczne i jest „drogą życia” oraz rozwoju kilkudziesięciu 

miast i gmin położonych w jej ciągu". Apel podkreśla też, że teren województwa 

zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego, należy do obszarów o najniższej 

dostępności komunikacyjnej w kraju a przez te województwa wytwarzana jest znacząca część PKB 

w Polsce. Ustalono również, że we wrześniu 2018 r. na Moście Poniatowskiego w Warszawie 

zostanie zorganizowany event, mający za zadanie zwrócenie uwagi na budowę drogi S11. 

6 Uchwała nr CI/1170/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznań do Stowarzyszenia pod nazwą "Forum Rewitalizacji". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniach 15-16 maja br. we Włocławku odbyła się konferencja pn. „Rewitalizacja – wspólne 

zmiany, wspólny sukces?”, zorganizowana przez Miasto Włocławek, Stowarzyszenie Forum 

Rewitalizacji oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W roli prelegenta z prezentacją pt. 
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„Partycypacja społeczna w rewitalizacji Poznania” wystąpił Pełnomocnik Prezydenta Miasta 

Poznania ds. rewitalizacji Pan Lech Podrez, który jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia 

Forum Rewitalizacji.  

Zapłacono roczną składkę w wysokości 3600,00 zł. 

7 Uchwała Nr XXIV/315/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznania do stowarzyszenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym opłacono składkę członkowską z tytułu pełnienia przez Miasto Poznań 

roli członka wspierającego za rok 2018 w wysokości 2000 zł. 

8 Uchwała Nr XVII/208/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. wyrażenia woli 

przystąpienia Miasta Poznania do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Miasto Poznań przystąpiło do  Stowarzyszenia w charakterze tzw. Członka Wspierającego. Od dnia 3 

listopada 2016 r. przedstawicielem Miasta w Stowarzyszeniu jest Pani Anna Stachowiak oraz od 

dnia 12 lutego 2018 r. Pani Katarzyna Kruszka – Pytlik. Od dnia 12 lutego 2018 roku przedstawiciele 

Miasta Poznań zyskali tytuł tzw. Członka Zwyczajnego. 

W dniu 22 stycznia 2018 roku Miasto Poznań, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Producentów 

Energii z Odpadów, zawnioskowało do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet jego członków 

Pani Katarzyny Kruszki – Pytlik. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie. 

W ramach prac Stowarzyszenia w dniu 22 lutego 2018 r. w Licheniu k/Konina odbyło się spotkanie 

jego członków podczas X Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – 

technologie, realizacja inwestycji, finansowanie". Główny temat spotkania był poświęcony 

zagadnieniom związanym z zagospodarowaniem odpadów poprocesowych z termicznego 

przekształcania odpadów. Miasto Poznan reprezentował Pan Łukasz Musieliński - pracownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Krakowie, w siedzibie Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów, odbyły się warsztaty tematyczne dla członków Stowarzyszenia poświęcone zgadnieniom 

związanym z zagospodarowaniem pozostałości poprocesowych tj. żużli i popiołów.  

W dniu 19 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, 

w którym uczestniczyły z ramienia Miasta Poznań Pani Anna Stachowiak oraz Pani Katarzyna 

Kruszka – Pytlik. Głównym tematem spotkania było zaplanowanie i przyjęcie budżetu 

Stowarzyszenia na rok 2018 oraz omówienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia. 
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Miasto Poznań wpłaciło roczną opłatę w formie składki w wysokości 2 000 zł. 

9 Uchwała Nr XXIII/320/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. utworzenia 

i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski 

w Wielkopolsce". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2017 

Najważniejszym wydarzeniem związanym ze stowarzyszeniem była komercjalizacja działań biura 

koordynatora szlaku i wprowadzenia do sprzedaży pakietów pobytowych na Szlaku Piastowskim. 

Działanie to było poprzedzone uzyskaniem zabezpieczeń finansowych oraz wpisaniem podmiotu do 

rejestru Marszałka Województwa Wielkopolskiego – do ewidencji organizatorów i pośredników 

turystycznych. Dla zapewnienia niezależnej platformy sprzedażowej oferty szlaku, utworzono stronę 

internetową www.szlakpiastowski.travel, której funkcjonalność będzie w kolejnym roku rozszerzona 

o możliwości prowadzenia e-sklepu i rezerwacji on-line.  Wypracowano i zakupiono pierwszy zestaw 

wzorów graficznych szlaku, które wykorzystane będą do produkcji pamiątek sprzedawanych 

w obiektach szlaku i na stronie internetowej, ale które również wykorzystane mogą być przy 

kolejnych akcjach promocyjnych. Działania te mają na celu pobudzić branżę turystyczną oraz sektor 

oświaty do zwiedzania Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce.  

W roku 2017 kontynuowano komunikację poprzez portal facebook, bezpośredni mailing oraz notki 

prasowe wysyłane do mediów. Zorganizowano wizytę studyjną bloggerów z portalu 

www.polskieszlaki.pl, którzy opisali i zaktualizowali informacje o szlaku w swoim serwisie. 

Zrealizowano film reklamowy utworzony na bazie materiału zebranego podczas pierwszej edycji 

Weekendu na Szlaku Piastowskim. Wydano 20 000 egzemplarzy kalendarium wydarzeń szlaku. Na 

rok 2017 zaplanowane było również wydanie przewodnika po Szlaku Piastowskim. Ostatecznie, 

publikacja przewodnika została przełożona w czasie, a w zmian niego Klaster współuczestniczył 

w wydawnictwie pozycji Kultura piastów dla dzieci. 

Planowane rozmowy z TU Europa i B.P. Itaka zostały wstrzymane. Rozwój działalności 

touroperatorskiej w 2018 r. może pomóc w ich wznowieniu, bowiem oba podmioty oczekiwały 

danych i korzyści, które wynikałyby z zaangażowania finansowego w działania stowarzyszenia. 

Wsparcia barterowego udziela firma QR TAG, która przedłużyła bezpłatnie licencję na swoją 

aplikację mobilną na kolejny rok. Jej funkcjonalność ma być w 2018 roku rozszerzona o mobilną 

Kartę Piasta. Program lojalnościowy bowiem będzie w najbliższym czasie reorganizowany.  

Niezrealizowane działania – w stosunku do planu z grudnia 2016 r. – to stworzenie koncepcji 

rowerowego Szlaku Piastowskiego oraz wydanie elektronicznej wersji przewodnika „Rodzina na 

szlaku”. Niepowodzenie w tym zakresie wynikało ze zmiany priorytetów w działaniu biura. Dalsze 

przedsięwzięcia promocyjne będą w dużej mierze leżały w gestii Wielkopolskiej Organizacji 

Turystycznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a prace biura Klastra 

turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zmierzać będą w stronę dalszej komercjalizacji. 
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10 Uchwała Nr XLII/740/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 r. w sprawie delegowania 

przedstawiciela Miasta Poznania do Związku Miast Polskich.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Prezydent Miasta Poznania jest reprezentantem Miasta w Związku Miast Polskich, pełniąc 

jednocześnie funkcję w Zarządzie Organizacji.  

W I półroczu 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Związku Miast Polskich: 26.01. Wałbrzych, 

9.02. Warszawa, 1-2.03. Żywiec (wówczas odbyło się także Zgromadzenie Ogólne ZMP), 13.04. 

Dąbrowa Górnicza, 25.05. Warszawa, 22.06. Kartuzy.  

Poza opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń, ZMP prowadził także działania popularyzujące 

samorządność w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Sam urządzaj swoje miasto”.  

W kwestiach legislacyjnych pracowano m.in. nad zapisami Kodeksu Wyborczego. 

ZMP prowadzi lobbing legislacyjny dzięki udziałowi przedstawicieli ZMP w pracach Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz różnych opiniotwórczych 

instytucji. ZMP inicjuje wspólne działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom 

prawnym i opracowuje własne projekty zmian ustaw, przygotowuje wnioski oraz wsparcie 

finansowe i merytoryczne dla miast występujących do Trybunału Konstytucyjnego, a także dzieli się 

z miastami najlepszymi praktykami. 
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1 Uchwała Nr LXXXVIII/991/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie 

Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

· Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda 

Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" 

W XIV edycji Konkursu wpłynęły 133 prace dyplomowe, w tym 43 rozprawy doktorskie i 90 prac 

magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne 

nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 7 honorowych wyróżnień, natomiast w kategorii prac 

magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień. 

· Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 

podejmujących studia w Poznaniu 

W miesiącach styczeń – czerwiec 2018 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów z 

edycji 2017/2018.  

W kwietniu 2018 r. rozpoczęto XI edycję programu stypendialnego. W tegorocznej edycji wpłynęło 

39 aplikacji, osób reprezentujących w sumie 13 olimpiad przedmiotowych, w tym 12 laureatów oraz 

27 finalistów (kilka osób uzyskało tytuł laureata lub finalisty w więcej niż jednej olimpiadzie). Po 

wnikliwym omówieniu wszystkich wniosków podjęta została decyzja o przyznaniu stypendiów na 

rok akademicki 2018/2019. Od października 2018 r. do czerwca 2019 r. comiesięczne stypendium 

w wysokości 1.400 zł brutto otrzyma 12 laureatów, natomiast stypendium w wysokości 1.300 zł 

brutto otrzyma 27 finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Łącznie przyznano 

Stypendium 39 osobom.  

· Nagroda Naukowa Miasta Poznania, stypendia dla młodych badaczy 

W tegorocznej edycji konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 

wpłynęło 11 wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz 71 wniosków 

o przyznanie stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. 29 maja 

2018 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, pod przewodnictwem 

prof. dr hab. Stanisława Lorenca, na którym wybrano laureata tegorocznej Nagrody Naukowej 

Miasta Poznania. Przyznano jedną Nagrodę Naukową w wysokości 60.000 zł. Laureatem XXVIII 

Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Pan prof. zw. dr hab. Edward Balcerzan, za monografię 

naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii 

"Studies in Modern Polish Literature and Culture". Podczas posiedzenia wybrano także dwunastu 

laureatów stypendium dla młodych badaczy. Wysokość stypendium wynosi 5.000 zł. Stypendium 

wypłacane jest jednorazowo. 

· Współfinansowanie wykładów wybitnych naukowców, artystów i specjalistów 
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W I półroczu 2018 r. odbyło się 11 wykładów otwartych, w których uczestniczyło łącznie ponad 

1500 słuchaczy. Wykłady dotyczyły takich dziedzin, jak: muzyka, prawo, biologia, psychologia, 

politologia, językoznawstwo, teologia, żywienie człowieka, socjologia, radiologia i chemia. W sumie 

na organizację wykładów w I półroczu 2018 r. przekazano poznańskim uczelniom dotacje 

w wysokości 51 790, 70 zł (trzy dofinansowane wykłady odbędą się we wrześniu i październiku 2018 

r.). 

· Projekt „Study in Poznań” 

· „Study in Poznań” podczas „Orientation Days” dla studentów zagranicznych 

W ramach tzw. „Orientation Days” organizowanych na poznańskich uczelniach w celu przywitania 

studentów zagranicznych i przedstawienia im praktycznych informacji o mieście i uczelni, 16 lutego 

2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 26 lutego 2018 na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu  przedstawiciel Miasta wygłosił prezentację „Study in Poznań" 

zawierającą ofertę zawodową, turystyczną, kulturalną, rekreacyjną i sportową Poznania.  

– udział w targach zagranicznych w celu promowania poznańskich uczelni wśród studentów 

zagranicznych 

a) Wilno (Litwa), 7-10 lutego 2018 r. – udział w międzynarodowych targach edukacyjnych 

„Studijos”, w wyjeździe organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,  

b) Tbilisi (Gruzja), 22-24 lutego 2018 r. - udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, 

w wyjeździe organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Poznańska delegacja 

miała też okazję wziąć udział w spotkaniu z osobami reprezentującymi gruzińskie uczelnie, w celu 

nawiązania współpracy bilateralnej,  

c) Ałmaty (Kazachstan), 3-8 kwietnia 2018 r. – udział w międzynarodowych targach 

edukacyjnych „Education and cereer”, w wyjeździe organizowanym przez Narodową Agencję 

Wymiany Akademickiej,  

d) Kijów (Ukraina), 19-21 kwietnia 2018 r. – zorganizowanie przez Miasto stoiska poznańskiego 

pod nazwą „Study in Poznań” na międzynarodowych targach edukacyjnych "Osvita ta karira". 

– spotkania Zespołu „Study in Poznań”:   

27 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu „Study in Poznań”, w którym uczestniczyli 

członkowie Zespołu z ramienia Urzędu Miasta Poznania i poznańskich uczelni oraz zaproszeni 

goście: przedstawicielka Biura Obsługi Inwestorów oraz przedstawicielka Migrant Info Point. 

Tematem przewodnim spotkania było wsparcie studentów i absolwentów zagranicznych na 

poznańskim rynku pracy. 

15 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu „Study in Poznań”, w którym uczestniczyli 

członkowie Zespołu z ramienia Urzędu Miasta Poznania i poznańskich uczelni oraz zaproszeni 
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goście: koordynatorka Poznańskiego Centrum Wolontariatu oraz realizatorka projektu „Airbag 

Poznań”. Głównym tematem posiedzenia była integracja obcojęzycznych studentów i studentek 

i zachęcanie ich do aktywnego włączania się w życie miasta poprzez wolontariat. 

- Euroasmus and Friends Cup 2018 

7 czerwca 2018 r. w Ośrodku Przywodnym Rataje na os. Piastowskim odbyła się 7. edycja 

międzynarodowego turnieju piłkarskiego Euroasmus and Friends Cup 2018. Wydarzenie miało 

charakter całodniowego międzynarodowego pikniku. W tym roku o zwycięskie trofeum 

rywalizowało 8 drużyn, w tym 7 złożonych ze studiujących w Poznaniu obcokrajowców oraz 

gospodarzy - studentów z Polski. Gospodarze zajęli tym razem pierwsze miejsce. Drugie miejsce 

zajął zespół z Ukrainy, zaś trzecie drużyna z Iranu. Wydarzenie organizowane jest przez Miasto 

Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej), przy wsparciu Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytetu 

Ekonomicznego oraz Erasmus Student Network przy UAM.  

· Aktywizacja i integracja poznańskich studentów 

Przyznano środki na realizację zadań w ramach małych grantów z obszaru publicznego: „Działalności 

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, obejmujących projekty mające 

na celu integrację i aktywizację środowiska studenckiego poznańskich uczelni: 

- Fundacja Just4Fit, na zadanie: Kajakiem w stronę słońca – II edycja integracji i aktywizacji 

środowiska studenckiego, 

- Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”, na zadanie: 

Podnoszenie kompetencji lidera w aspekcie organizowanych przez samorządy studenckie wydarzeń 

kulturalnych, społecznych i naukowych, 

- Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, na zadanie: KOTY(dż). 

· Działania, w których popularyzowany jest „Akademicki Poznań” 

- Akademicki Poznań na XXII Targach Edukacyjnych w Poznaniu  

W dniach 23-25 marca 2018 r. Miasto Poznań wzięło udział w XXII Targach Edukacyjnych na 

Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na ok. 500 metrach kwadratowych można było zwiedzić 

stoiska i zapoznać się z ofertą akademicką Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni publicznych. 

Przedstawiciele Miasta zachęcali do podjęcia studiów w Poznaniu oraz informowali o ofercie 

akademickiej Miasta. Stoisko Miasta wsparła także Młodzieżowa Rada Miasta Poznania. Podczas 

trzech dni targów zwiedzający mogli wziąć udział w licznych warsztatach oferowanych przez 

poznańskie uczelnie. Nie zabrakło również miejsca do wypoczynku zorganizowanego przez Miasto 

Poznań. Poznańskie Targi Edukacyjne to największe tego typu wydarzenie w kraju.  

- Ambasador Akademickiego Poznania 
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W ramach projektu „Ambasador Akademickiego Poznania”, w pierwszym półroczu 2018 r.  

Ambasadorzy włączeni zostali w promocję Akademickiego Poznania poprzez udział w Targach 

Edukacyjnych w Poznaniu.  

- Festiwalowa Niedziela na dziedzińcu UMP  

22 kwietnia 2018 r. na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania zainaugurowano XXI Poznański Festiwal 

Nauki i Sztuki. To pięciodniowe akademickie święto popularyzujące naukę i sztukę wśród 

społeczności Poznania i okolic, a także gości z innych regionów kraju. W tym czasie naukowcy 

z siedmiu poznańskich uczelni, Laboratorium Wyobraźni i poznańskiego oddziału Polskiej Akademii 

Nauk poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy doświadczeń i inne formy ukazywali uczestnikom świat 

pełen fascynujących zjawisk. Gościom w odkrywaniu, analizowaniu i tworzeniu towarzyszyli 

najwyższej klasy specjaliści, by dzielić się z nimi swoim doświadczeniem i pasją. W inauguracji wziął 

udział Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski. 

· Wortal www.poznan.pl/studia i www.studyin.poznan.pl   

Redagowanie strony internetowej w wersji polskiej i angielskiej – na bieżąco. 

 

Wydział Kultury prowadzi sprawy związane z przyznawaniem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania 

oraz stypendiów artystycznych. W czerwcu br. podczas uroczystej sesji Rady Miasta z udziałem 

Prezydenta Miasta Poznania, Przewodniczącego Rady Miasta oraz przewodniczącego kapituły 

została wręczona nagroda panu Lechowi Raczakowi. 

2 Uchwała Nr LXXVII/1168/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zgodnie z uchwałą Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przygotowuje coroczną 

informację o realizacji programu. 

3 Uchwała Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 r. w sprawie przyjęcia 

"Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W ramach realizacji „Programu dla Śródmieścia” realizowane są następujące działania: 

1. Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 
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fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury: 

· W ramach przygotowań do modernizacji płyty Starego Rynku w I półroczu 2018 r. wykonana 

została inwentaryzacja geodezyjna podziemnej infrastruktury technicznej oraz inwentaryzacja 

architektoniczna zabudowy na obszarze płyty Starego Rynku oraz fragmentów ulic dochodzących do 

Rynku (na odcinku do pierwszego skrzyżowania). Inwentaryzacja prowadzona była bezinwazyjną 

metodą trójwymiarowego skanowania laserowego (LIDAR). Wykonawcą inwentaryzacji była 

wyłoniona w przetargu firma GRAPH’IT z Warszawy. 

· Na podstawie ww. inwentaryzacji sporządzona została aktualna mapa do celów 

projektowych. 

· Przygotowany został wniosek o dofinansowanie dla projektu „Rewaloryzacja przestrzeni 

płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana 

Baptysty Quadro) w pasaż kultury” (styczeń-marzec), w tym: 

- opracowanie Studium Wykonalności (firma Lider Projekt sp. z o.o.) – na podstawie 

koncepcji i PFU dla rewaloryzacji płyty Starego Rynku i przebudowy Galerii Miejskiej Arsenał, 

- podpisanie umów partnerskich z Galerią Miejską ARSENAŁ, Estradą Poznańska 

i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 

- podpisanie Listów Intencyjnych z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi współpracą 

przy realizacji Projektu: Biblioteką Raczyńskich, Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT”, Muzeum 

Archeologicznym, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznańskim Centrum Świadczeń, 

Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, 

- uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla obszaru 

Projektu. 

2. Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów: 

· W maju br. dokonano wyboru inżyniera koordynatora inwestycji. 

· W wyniku analizy dokumentacji przez inżyniera koordynatora stwierdzono nieaktualną 

inwentaryzację zieleni.  

· Wykonano procedurę zapytania ofertowego na wykonanie ww. aktualizacji. Po jej 

dokonaniu możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz nastąpi ogłoszenie procedury 

przetargowej na wykonanie prac budowlanych.  

· Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec marca 2019 r. 

3. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 

Towarowa”: 
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· Od września 2017 r. realizowane są roboty budowlane w ramach zakresu 1 (odcinek 

pomiędzy ul. Gwarną i ul. Ratajczaka). Prace wykonawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem, 

zakończą się w I kwartale 2019 r.  

· W ramach zakresu 4 uaktualniono przekazane Wskazanie do realizacji spółce PIM pod 

nazwą „Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. 

Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową – w zakresie 

przygotowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem oraz decyzjami 

administracyjnymi, a także dokumentacji niezbędnej do wyboru Generalnego Wykonawcy robót 

budowlanych ww. zadania (zgodnie z zadaniami Inwestora Zastępczego wskazanymi w §2 pkt 3 ust. 

1 Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.06.2016 r.) na podstawie 

przekazanej przez Dysponenta koncepcji wielobranżowej – realizacja do 30.09.2019 r. 

· W ramach pozostałych zakresów projektu tj. 2 i 4 oraz odebranej uzgodnionej koncepcji 

wielobranżowej obejmującej ulice: Św. Marcin, Gwarna, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. 

Wolności, Al. Marcinkowskiego, Ratajczaka, Kantaka, Al. Niepodległości, Towarowa, podpisano 

umowę na dalsze prace projektowe dla zakresu 2 (20.06.2018 r).  

· Systematycznie organizowane są spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami z obszaru 

inwestycji, podczas których przekazywane są bieżące informację o planowanych działaniach 

w ramach realizowanego projeku. 

4. Przebudowa Rynku Łazarskiego: 

· Na mocy Zarządzenia nr 738/2017/P Prezydenta Miasta Poznania ws. powołania Zespołu ds. 

rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w 2018 r. spotkania zespołu miały miejsce dziesięć razy. Ponadto 

odbyły się liczne spotkania robocze. Na posiedzeniach i spotkaniach wypracowano ostateczny 

sposób zagospodarowania Rynku Łazarskiego i okalających ulic, na podstawie którego Autorska 

Pracownia Architektonicza Jacek Bułat sporządza projekt budowlany.  

· W drodze przetargu wyłoniony został Inżynier Kontraktu – firma SAFEGE S.A.S. Oddział 

w Polsce, która świadczy usługi nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. 

W przygotowaniu jest przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji. 

5. „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ul. Ratajczaka”:  

· W dniu 13 lutego 2018 r. Miasto Poznań powierzyło do realizacji spółce Poznańskie 

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa trasy tramwajowej w ul. 

Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ulicami 

Matyi i Wierzbięcice” – w zakresie przygotowania procesu projektowego wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi czynnościami technicznymi i administracyjnymi, w celu wykonania prac projektowych 

i robót budowlanych. 

· Od lutego 2018 r. trwały prace nad przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia 
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dotyczącego inwestycji, o której mowa w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 j.t.). Kartę złożono 

w RDOŚ 17 lipca br. 

· Trwają przygotwania do przeprowadzenia Raportu oddziaływania na środowisko. 

· W okresie od marca do maja 2018 r. wykonano inwentaryzację dendrologiczną obszaru 

objętego inwestycją. 

6. Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. 

Madalińskiego: 

· Na ukończeniu jest Program Funkcjonalno-Użytkowy przygotowywany przez szczecińskie 

biuro projektowe COMPONO Sp. z o.o. na podstawie wcześniej przedstawionych koncepcji 

rewitalizacji, adaptacji i rozbudowy na cele kulturalno-społeczne (Muzeum Komunikacji Miejskiej 

i dzielnicowe centrum społeczno-kulturalne) Zajezdni Madalińskiego. 

· Robocza wersja PFU została zaopiniowana przez Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, 

Miejskiego Konserwatora Zabytków i Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami.  

· Zakończenie i odbiór opracowania - lipiec 2018 r. 

7. Ratowanie Fortów Poznańskich: 

· W I półroczu 2018 r. odbyło się jedno spotkanie Zespołu ds. fotyfikacji poznańskich 

(8 stycznia), a także dwa spotkania podzespołu ds. przekazania zasobu fortecznego (8 lutego i 14 

marca). Na styczniowym spotkaniu Zespołu, głównym punktem było podsumowanie prac 

podzespołu ds. wyboru zarządcy wraz z omówieniem ostatecznego kształtu rekomendacji 

w zakresie wyboru zarządcy fortów poznańskich. Powstał w związku z tym stosowny dokument 

w postaci Rekomendacji, uwagi do nich oraz inne powiązane i wypracowane podczas prac 

podzespołu dokumenty, które przekazane zostały Zespołowi. Drugim punktem posiedzenia było 

podsumowanie warsztatów dla środowisk fortecznych wraz z omówieniem raportu końcowego, 

który również został przekazany.  

· W pierwszym półroczu trwały także prace podzespołu ds. przekazania zasobu, których 

celem jest wypracowanie optymalnej ścieżki przekazania obiektów fortecznych pod zarząd 

Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. WMN zawnioskował w związku z powyższym 

o odpowiednie środki finansowe, kadrowe oraz lokalowe niezbędne do przejęcia powyższych zadań. 

Narazie nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia w tej kwestii.  

· W ramach środków z „rezerwy celowej na zadanie Ratowanie Fortów Poznańskich” 

przekazano:  

- 100 tys. zł. na rzecz ZOO: prace projektowe (na zagospodarowanie i remont mostu, bramy, 
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fosy, usunięcie legarów) – umowa podpisana i trwa realizacja, koniec przewidziany na wrzesień br., 

- 70 tys. zł  na rzecz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: środki przeznaczone na 

wykonanie ekspertyzy "mającej na celu znalezienie przyczyn zalewania Fortu IXa w Poznaniu oraz 

przedstawienie środków zaradczych wraz z kosztorysem wykonania niezbędnych prac 

zabezpieczających", 

- 60 tys. zł na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej: środki na projekt – teren wokół Fortu VII. 

· Ponadto trwają przygotowania do organizacji VI Dni Twierdzy Poznań, które odbędą się 

w dniach 25-26 sierpnia br. Udzielono na ten cel dotacji w postaci tzw. „Małych grantów” 

stowarzyszeniom na łączną kwotę 50 tys. zł. 

8. Aktualizacja Mapy Potrzeb Lokalnych Śródmieścia: 

· W maju br. przeprowadzona została aktualizacjia MPL za pomocą geoankiety, czyli 

internetowego kwestionariusza, pozwalającego na oznaczanie obiektów geograficznych na 

interaktywnej mapie. Uczestnicy konsultacji mogli nanosić na mapę punkty (potrzeby), które 

następnie zostały zagregowane i przedstawione w postaci map tematycznych. W badaniu wzięło 

udział 690 osób. 

· Wyniki ankiety zostały przekazane śródmiejskim Radom Osiedli, które będą mogły wziąć je 

pod uwagę przy konstruowaniu projektu budżetu na kolejny rok. 

W lipcu br. zostanie przeprowadzony monitoring realizacji Programu dla Śródmieścia przez 

wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta. 

4 Stanowisko Nr XLI/709/VII/13/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie 

opracowania programów sektorowych związanych ze strategią rozwoju miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Programy sektorowe opracowywane są przez wydziały i jednostki merytoryczne. 

5 Uchwała Nr LVIII/1103/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 r. w sprawie uchwalenia 

kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu „Polityki dla ludzi 

młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Zrealizowano badania jakościowe i ilościowe oraz przeprowadzono cykl warsztatów z udziałem 

młodzieży, które posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb i oczekiwań ludzi młodych 

mieszkających w Poznaniu. Wnioski z diagnozy zostaną wykorzystane do określenia 

najistotniejszych kierunków działań, które znajdą się w dokumencie „Polityki dla ludzi młodych 
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Miasta Poznania na lata 2019-2025”.  

22 marca 2018 r. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej zorganizował w ramach 

cyklu debat #Poznan2023, spotkanie z Zastępcą Prezydenta p. Mariuszem Wiśniewskim pn. „Młody 

Poznań”. Debata z udziałem młodzieży poświęcona była potrzebom i postawom pokolenia Y, m.in. 

jakie obszary funkcjonowania miasta są dla „milenialsów” priorytetowe i w jaki sposób młodzi 

ludzie wpływają na rozwój naszego miasta.  

Dzięki współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Poznania zorganizowano w szkołach 

ponadgimnazjalnych cykl spotkań konsultacyjnych z uczniami na temat potrzeb młodzieży 

i możliwości zwiększenia zaangażowania się i wpływu młodzieży na życie miasta. Wnioski 

z konsultacji zostaną uwzględnione w Polityce. 
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1 Uchwała nr XXIII/269/III/1999 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie 

przyjęcia i wdrożenia polityki transportowej Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała przyjmująca dokument pn. Polityka transportowa Poznania zawiera zbiór wytycznych do 

wszelkich działań Miasta w dziedzinie transportu. Uniwersalne zapisy tej uchwały znajdują 

kontynuację w kolejnych dokumentach. 

W ślad za uchwałą ws. przyjęcia i wdrożenia polityki transportowej Poznania, realizowane są 

inwestycje oparte na uzgodnionych politycznie celach oraz organizowanej i sterowanej 

odpowiednimi narzędziami działalności planistycznej, organizatorskiej i rozwojowej. 

2 Uchwała Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie 

przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W zakresie budowy systemu Park&Ride będącym jednym z elementów opisanych w dokumencie 

„Polityka Parkingowa Miasta Poznania”, trwają prace w ramach wyznaczonych trzech etapów 

wdrażania parkingów Park&Ride na obszarze Poznania: 

Etap I - Parking P&R Szymanowskiego 

21 lutego 2018 roku został otwarty pierwszy parking typu P&R w Poznaniu, zlokalizowany przy 

skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, wybudowany został z myślą o osobach 

korzystających z samochodów i przesiadających się na komunikację miejską. Jest otwarty 7 dni 

w tygodniu (oprócz świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2.30 do 4.30. 

Parking na Piątkowie jest pierwszym z planowanych parkingów „Parkuj i Jedź”. 

Etap II  

Kolejne inwestycje P&R, czyli parkingi: św. Michała - w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej 

i Świętojańskiej, Strzeszyn - w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn oraz rondo 

Starołęka - w rejonie ulic Hetmańskiej, Starołęckiej i Wągrowskiej będą przedmiotem realizacji 

w okresie od końca roku 2018 do końca 2019 roku.  

Etap III 

Wniosek o dofinansowanie na P&R Górczyn i Miłostowo złożony 6 października 2017 roku został 

pozytywnie rozpatrzony. Na realizację 3 etapu parkingów P&R przyznano dofinansowanie 

w wysokości 21 964 705,94 zł. Miasto Poznań wnioskowało o kwotę 67 601 229,51 zł.  
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Etap IV 

Trwają wewnętrzne ustalenia dotyczące wyboru kolejnych lokalizacji pod budowę parkingów typu 

P&R. Wśród analizowanych znajdują się następujące lokalizacje: Lecha - Piaśnicka, Podolany, 

Antoninek, Karolin oraz Starołęka przy torach kolejowych. 

Ponadto, Miasto Poznań analizuje możliwość budowy parkingów kubaturowych w śródmieściu. 

3 Uchwała nr LVI/753/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie 

porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie budowy gminnych dróg, ulic 

i mostów. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na początku 2018 r. Gmina Czerwonak wybrała wykonawcę projektu kładki pieszo-rowerowej na 

rzece Warcie w Owińskach. W dniu 27 lutego 2018 r. pracownicy Wydziału Transportu i Zieleni 

wzięli udział w spotkaniu roboczym  w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku, na 

którym zwrócono uwagę na konieczność dowiązania projektowanej kładki do sieci tras rowerowych 

Poznania. Dnia 19 czerwca 2018 r. Wydział Transportu i Zieleni zorganizował rowerową wizję 

terenową, podczas której sprawdzono możliwość dowiązania planowanej inwestycji do 

Wartostrady. 

4 Uchwała nr LIX/796/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania 

niektórych cen i opłat. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku zrealizowano 103 umowy na przejazd 

zorganizowany oraz 106 umów na przejazdy pracowników przy pomocy karty PEKA FIRMA. 

5 Stanowisko Nr LXII/956/VI/16/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie 

konieczności podjęcia działań w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych w południowej 

części Naramowic w rejonie ulicy Karpia. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r. Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu Wydziału Transportu i Zieleni zatwierdził 

projekt czasowej organizacji ruchu nr TZ-I.7221.2.476.2018 z dnia 11.06.2018 r. - rozbudowa 

skrzyżowania ul. Naramowickiej i Lechickiej. Prace zrealizowane w dniach 22.06-01.07.2018 

(budowa pasa zjazdowego) wyczerpują działania w zakresie wyznaczenia obsługi komunikacyjnej 

dyskontu spożywczego Lidl w sposób, który nie będzie kolidował z ruchem generowanym przez 
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osiedla mieszkaniowe i obiekty komercyjne w rejonie ul. Karpia. 

 

Zarząd Dróg Miejskich podpisał aneks nr 2 do umowy nr DR/9/2014 z dnia 9.09.2014 r. ze spółką 

Lidl dotyczący rozszerzenia zakresu prac o budowę dodatkowego pasa ruchu oraz chodnika po 

stronie wschodniej ul. Naramowickiej. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem spółka Lidl 

zamierza zrealizować zakres określony w ww. umowie do końca lipca 2018 r. – zadanie jest 

w trakcie realizacji. 

Ponadto trwają ustalenia ZDM z ZTM dotyczące zmian w przygotowywanej na zlecenie ZDM, ze 

środków Rady Osiedla Naramowice, dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania 

Karpia – Dworska, jakie należy wprowadzić, aby możliwy był przejazd autobusów MPK o długości 18 

m. 

6 Uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 r. w sprawie przyjęcia 

"Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na 

lata 2014-2025". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zrównoważony Plan Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Miasta Poznania stanowi prawo 

miejscowe, zawierające standardy i ustalenia do bieżącego realizowania usługi transportowej. 

Dokument stanowi podstawę planowania i realizacji inwestycji w zakresie transportu publicznego. 

Realizacja zadań odbywa się w ramach kwot i terminów zapisanych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

7 Uchwała Nr LXV/1036/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 

Poznań oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała jednorazowo określiła enumeratywną listę obiektów udostępnianych przewoźnikom oraz 

zasady i warunki korzystania z tych obiektów. 

8 Uchwała Nr XXVII/398/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 r. w sprawie uchwalenia 

kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu  aktualnego 

„Programu Drogowego Miasta Poznania na lata 2016-2025”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 10.03.2017 r. projekt Programu 
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Drogowego wymaga opracowania „prognozy oddziaływania na środowisko”. W oczekiwaniu na 

zaopiniowanie projektu dokumentu, Wydział Transportu i Zieleni przygotował dokumentację 

dotyczącą zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy tego zadania. Przygotowano również 

projekt zarządzenia o konsultacjach społecznych projektu Programu Drogowego, a także 

dokumentacji środowiskowej. 

9 Uchwała Nr XLIV/773/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznania do sieci współpracy „Cities for Cyclists” („Miasta dla 

Rowerzystów”), zorganizowanej w ramach działalności European Cyclists' Federation 

(Europejskiej Federacji Rowerzystów). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W ramach współpracy pomiędzy partnerami sieci, Miasto Poznań otrzymuje informacje o dobrych 

praktykach stosowanych w innych miastach, a także o podejmowanych lokalnie inicjatywach 

związanych z promocją ruchu rowerowego. Wymiana doświadczeń stanowi istotny materiał bazowy 

podczas realizacji bieżących zadań operacyjnych. 

10 Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Celem dokumentu jest usystematyzowanie działań oraz wskazanie kierunków rozbudowy sieci tras 

rowerowych. Stanowi materiał bazowy przy wdrażaniu kolejnych inwestycji związanych 

z infrastrukturą rowerową. 

11 Uchwała Nr LIII/956/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie powierzenia 

zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej 

w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. 

Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Porozumienie w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi 

publicznej ul. Letniskowej w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji – przebudowy ul. Letniskowej 

w Baranowie (gm. Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową zostało ogłoszone 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 16 marca 2018 roku. 

Gmina Tarnowo Podgórne przedłoży do dnia 31 stycznia 2019 roku Zarządowi Dróg Miejskich 

w Poznaniu ostateczny protokół zdawczo – odbiorczy w zakresie powierzonego zadania. 
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12 Uchwała Nr LVI/1026/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie ustalenia 

opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała obowiązuje od 1.01.2018 r. i jest realizowana na bieżąco przez Zarząd Dróg Miejskich. 

13 Uchwała Nr LVI/1027/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie regulaminu 

parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała określiła regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) oraz 

normuje zasady korzystania z tego typu parkingów w Poznaniu, które są obiektami publicznymi 

i niestrzeżonymi, przeznaczonymi dla osób korzystających z samochodów osobowych 

przesiadających się na komunikację miejską. 

14 Uchwała Nr LXIV/1181/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 r. w sprawie udzielenia 

Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie 

wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM)". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej, pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez p. Wojciech 

Jankowiak – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, a p. Jackiem Jaśkowiakiem – 

Prezydentem Miasta Poznania. Na podstawie umowy Miasto Poznań udziela pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej w latach 2018-2022 przeznaczonej na zadanie: „Wzmocnienie 

wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez 

zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 

Przez PKM rozumie się wojewódzkie przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym, realizowane 

w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: 

a) Poznań Główny – Gołańcz, na odcinkach: 

- Poznań Główny - Poznań Garbary - Poznań Wschód – Poznań Karolin – Czerwonak – 

Czerwonak Osiedle – Owińska – Bolechowo – Zielone Wzgórza – Murowana Goślina – Przebędowo  

- Łopuchowo – Łopuchowo Osiedle – Sława Wielkopolska – Skoki – Roszkowo Wągrowieckie – 
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Przesieczyn – Wągrowiec; 

- Wągrowiec – Przesieczyn - Roszkowo Wągrowieckie – Skoki - Sława Wielkopolska - 

Łopuchowo Osiedle – Łopuchowo – Przebędowo - Murowana Goślina - Zielone Wzgórza – 

Bolechowo – Owińska - Czerwonak Osiedle – Czerwonak - Poznań Karolin - Poznań Wschód - 

Poznań Garbary - Poznań Główny 

b) Poznań Główny – Wolsztyn, na odcinkach: 

- Poznań Główny – Poznań Dębiec – Luboń k/Poznania – Wiry – Szreniawa –Trzebaw – 

Rosnówko – Stęszew – Strykowo Poznańskie – Granowo Nowotomyskie – Kotowo – Ptaszkowo 

Wielkopolskie - Grąbolewo -Grodzisk Wlkp.; 

- Grodzisk Wlkp. -  Grąbolewo - Ptaszkowo Wielkopolskie – Kotowo - Granowo 

Nowotomyskie - Strykowo Poznańskie – Stęszew – Rosnówko – Trzebaw – Szreniawa – Wiry - Luboń 

k/Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny 

c) Poznań Główny – Zbąszynek, na odcinkach: 

- Poznań Główny – Poznań Górczyn – Poznań Junikowo – Palędzie – Dopiewo – Otusz – Buk – 

Wojnowice Wlkp. – Opalenica – Porażyn – Satopy – Nowy Tomyśl; 

- Nowy Tomyśl – Sątopy – Porażyn – Opalenica – Wojnowice Wlkp. – Buk – Otusz – Dopiewo 

– Palędzie – Poznań Junikowo – Poznań Górczyn – Poznań Główny; 

d) Poznań Główny – Ostrów Wielkopolski, na odcinkach: 

- Poznań Główny – Poznań Dębina – Poznań Starołęka – Poznań Krzesiny – Gądki – Kórnik – 

Pierzchno –Środa Wielkopolska – Sulęcinek – Solec Wielkopolski – Chocicza – Mieszków – Jarocin; 

- Jarocin – Mieszków – Chocicza – Solec Wielkopolski – Sulęcinek – Środa Wielkopolska – 

Pierzchno – Kórnik – Gądki – Poznań Krzesiny – Poznań Starołeka – Poznań Dębina – Poznań 

Główny. 

 

29 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisano 

porozumienie o udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przeznaczonej na 

zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – 

dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” Poznań Główny – Swarzędz, na 

odcinkach: 

- Poznań Główny – Poznań Garbary -  Poznań Wschód – Poznań Antoninek – Swarzędz, 

-            Swarzędz – Poznań Antoninek – Poznań Wschód – Poznań Garbary - Poznań Główny. 
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15 Uchwała Nr LXVII/1230/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r. w sprawie 

zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady 

Miasta Poznania Nr LXIV/1182/VII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr 

XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Sprawa została złożona w WSA. Trwa postępowanie. 
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1 Uchwała Nr XLVII/517/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznania do organizacji międzynarodowej EUROCITIES. 

 

Stan realizacji : W trakcie realizacji   

na dzień 30.06.2018 

EUROCITIES cooperation platform jest corocznym wydarzeniem adresowanym do osób, które 

w ramach danego miasta – członka EUROCITIES – odpowiadają za koordynację działań sieci 

i odpowiedni przepływ informacji, pełniąc funkcję tzw. „contact officer”. W Poznaniu funkcję tę 

pełni Anna Aleksandrzak, Pełnomocnik Prezydenta ds. kontaktów instytucjonalnych.  

Spotkanie EUROCITIES, które odbyło się w dniach 16-18 maja 2018 r. dało możliwość zapoznania się 

z bieżącymi i planowanymi działaniami realizowanymi w ramach sieci, poszerzyło wiedzę nt. 

poszczególnych przedsięwzięć. Pierwszego dnia przedstawiono prezentację na temat aktywności 

Aten w kampanii Cities for Europe, która ma na celu zwalczanie eurosceptycyzmu i wzmocnienie 

poczucia tożsamości europejskiej i dumy z przynależności do wspólnoty europejskiej, a także 

decyzyjnego potencjału mieszkańców (zgodnie z hasłami kampanii: wpływaj, włączaj się, angażuj 

się). Przedstawiciele Miasta Ateny podzielili się doświadczeniami na temat zwiększania 

zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne i włączania różnych grup – w tym 

w szczególności migrantów i uchodźców. Drugiego dnia zorganizowano grupy dyskusyjne, które 

w formule warsztatowej podsumowały działania EUROCITIES pod kątem promocji, płynności 

przekazywania informacji, skuteczności platformy internetowej, jaką jest strona EUROCITIES. 

Wypracowano rekomendacje do wdrożenia, mające na celu podniesienie jakości współpracy. 

W prezentacjach przedstawiono m.in. wyniki badań ankietowych dotyczących polityki i działań 

komunikacyjnych realizowanych przez EUROCITIES. Kolejnym punktem była dyskusja na temat 

przyszłych działań podejmowanych przez EUROCITIES, a także przygotowań do Walnego Zebrania, 

które każdego roku organizowane jest w listopadzie – w tym roku w Edynburgu. 

Ponad 80 najważniejszych, europejskich miast – w tym Poznań – połączyło siły w kampanii 

EUROCITIES pn. „Cities4Europe”, która ma na celu odkrywanie i promowanie nowych form 

demokracji w Europie, będąc jednocześnie odpowiedzią wobec narastającego eurosceptycyzmu. 

Głównym założeniem jest, by na poziomie lokalnym kształtować postawy proeuropejskie. To 

właśnie miasta odgrywają kluczową rolę w formowaniu przyszłości Europy.  Znaczenie miast i władz 

miejskich wynika z tego, że są one najbliżej obywatela, odgrywając rolę pośredników, znosząc 

dystans między instytucjami unijnymi, a jej obywatelami. Celem programu jest propagowanie takich 

wartości jak: pokój, bezpieczeństwo, solidarność, wolność, różnorodność, spójność, równość szans - 

w tym między kobietami i mężczyznami. Działania, które podejmują poszczególne samorządy, 

gromadzone są na stronie internetowej http://cities4europe.eurocities.eu, dzięki czemu miasta 

mogą w swobodny sposób wymieniać się między sobą pomysłami, a informacje o realizowanych 

przedsięwzięciach mogą trafić do większej ilości osób. 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Współpraca zagraniczna 
 
 

 
Strona 172 z 208 

Lp Stan realizacji 

2 Uchwała Nr XV/120/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznania do organizacji międzynarodowej EUROPEAN CITIES MARKETING. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

European Cities Marketing (ECM) – to profesjonalna sieć skupiająca ponad 100 miast z ponad 30 

krajów Europy, promująca i łącząca ich interesy dotyczące turystyki miejskiej. Celem ECM jest 

wzmocnienie i rozwój turystyki miejskiej poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą  

i doświadczeniami, a także współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami.  Miasto Poznań 

poprzez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną (PLOT), pozostaje w stałym kontakcie 

z członkami organizacji poprzez intranet ECM oraz drogę elektroniczną. Pozwala to na bieżąco 

uzyskać odpowiedzi i porady na najbardziej nurtujące problemy związane z turystyką.   

Dzięki członkostwu w ECM, udziałom w spotkaniach, konferencjach i warsztatach, Poznań jest na 

bieżąco z wszelkimi informacjami i działaniami związanymi z komunikacją marketingową dotyczącą 

turystyki na świecie, trendami i nowymi zjawiskami w turystyce oraz monitorowaniem 

i zarządzaniem informacją turystyczną. Wiedza ta jest przekazywana branży turystycznej, punktom 

informacji turystycznej, gminom Metropolii Poznań oraz polskim miastom, które zgłaszają się do 

PLOT w celu konsultacji. 

ECM to dla Poznania i PLOT nieocenione źródło wiedzy i unikalna możliwość korzystania z wiedzy 

ekspertów oraz wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju turystyki. Dzięki wsparciu 

merytorycznemu i wiedzy przedstawicieli miast ECM znacznie łatwiej było Poznaniowi m.in. 

opracować i wdrożyć projekt Poznańska Karta Turystyczna, system infokiosków czy usprawnić 

i rozwinąć Poznański Barometr Turystyczny. 

Poznań bierze udział w badaniach dotyczących rynku turystycznego przeprowadzanych przez ECM, 

a dzięki temu ma również bezpłatny dostęp do wszelkich raportów i statystyk dotyczących turystyki 

w Europie i na świecie. 

Na dorocznej Konferencji i Walnym Zebraniu ECM, w której uczestniczył Poznań (reprezentowany 

przez PLOT), które odbyło się w Malmo w dniach 13-16.06.2018 r., specjaliści zajmujący się 

rozwojem i promocją turystyki spotykali się z liderami branży turystycznej z całego świata, aby 

dyskutować i opracować nowe standardy w podróżach miejskich i turystyce. Zastanawiano się jak 

można sprawić, aby turystyka dla miast nadal była ważna i jak może przyczynić się do rozwoju 

miast. Dyskutowano w jaki sposób turystyka może pomóc miastom stawić czoła wyzwaniom 

związanym z integracją imigrantów, jak może pomóc w rewitalizacji i ożywieniu dzielnic. 

3 Uchwała Nr XXV/250/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

współpracy miasta Poznania ze społecznością węgierskiego miasta Gyor. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  
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na dzień 30.06.2018 

Prowadzono współpracę bieżącą, nawiązano kontakty pomiędzy instytucjami kulturalnymi obu 

miast w związku z kandydaturą Gyor do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2023. 

Przygotowano wyjazd grupy dzieci z Poznania na Olimpiadę Dziecięcą w Gyor. Wyjazd finansowany 

był w formie małego grantu.  

W dniach 22-23 marca 2018 r. przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej uczestniczyła w polsko-węgierskiej Konferencji Miast Partnerskich w Veszprém. 

Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia i wspólne projekty miast: Budapeszt, 

Miskolc, Tarnów, Łódź, Pecs, Kielce, w zakresie kultury i smart city. Wystąpili również 

przedstawiciele Komisji Europejskiej. Konferencja była jednocześnie okazją do rozmów o przyszłych 

projektach z partnerskim miastem Poznania – Győr. 

4 Uchwała nr XXXIV/341/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2008r. w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznania do organizacji międzynarodowej International Congress and 

Convention Association. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Miasto Poznań, reprezentowane przez Poznań Convention Bureau (PCB) – Poznańską Lokalną 

Organizację Turystyczną, w sposób ciągły wykorzystuje kanały komunikacyjne International 

Congress and Convention Association (ICCA) w swojej działalności, na polu rozwoju i promocji 

turystki biznesowej. Jest to ważne narzędzie w pozyskiwaniu najważniejszych wydarzeń na 

międzynarodowym rynku spotkań. Pozwala na bieżąco monitorować działalność branży oraz 

otrzymywać informacje na temat jej aktywności. Miasto jako członek ICCA ma dostęp do zapytań 

ofertowych dostępnych w bazie internetowej oraz prawo składania ofert na ww. zapytania. 

Współpraca z ICCA daje również możliwość publikacji danych statystycznych z lokalnego rynku 

w ogólnoświatowych zestawieniach prowadzonych i publikowanych przez organizację. Publikacja 

przedmiotowych danych w kanałach ICCA buduje pozycję Poznania jako destynacji MICE 

i uwiarygodnia jego ofertę. W dorocznym raporcie statystycznym (ICCA Statistics Report Country 

& City Ranking, publikacja: 7 maja 2018 r.), który przedstawia stan rozwoju branży spotkań 

w miastach członkowskich, miasto Poznań osiągnęło najwyższy wynik od momentu przystąpienia do 

Stowarzyszenia ICCA w 2008 roku, awansując o ponad 50 pozycji i zajmując 133. miejsce na 406 

możliwych w zestawieniu. Tym samym Poznań zakwalifikował się do grupy 30% najpopularniejszych 

destynacji  turystyki biznesowej na świecie.  

Poznań Convention Bureau wykorzystuje informacje pozyskiwane przez system ICCA także do 

przygotowania zindywidualizowanych prezentacji oferty miasta, co pozwala maksymalizować 

skuteczność nawiązywanych kontaktów biznesowych i przeprowadzanych spotkań. Baza danych 

znajduje szczególne zastosowanie w przypadku przygotowań do uczestnictwa w wydarzeniach 
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targowych. W 2018 roku podczas cyklicznych targów przemysłu spotkań IMEX we Frankfurcie (15-

17 maja 2018 r.) przeprowadzono szereg spotkań z klientami stowarzyszeniowymi, w efekcie 

których rozpoczęto rozmowy na temat pozyskania dla Poznania spotkań i kongresów 

w nadchodzących latach 2020-2026. 

5 Uchwała Nr LIV/739/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie 

współpracy miasta Poznania ze społecznością gruzińskiego miasta Kutaisi. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W dniach 2-4 maja 2018 r. przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej wzięli udział w Święcie Miasta Kutaisi. Uczestnicy wizyty mieli możliwość 

poznania nowego mera miasta oraz omówienia przyszłych projektów.  

Rozpoczęto przygotowania do udziału poznańskiej młodzieży w symulacji obrad Zgromadzenia 

Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kutaisi. 

6 Uchwała nr LXI/853/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 

współpracy Miasta Poznania ze społecznością izraelskiego miasta Raanana. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

W dniach 21-25 lutego 2018 r. Poznań odwiedziła delegacja miasta partnerskiego Raanana (Izrael). 

Do Poznania przyjechały pani Tamar Varshavsky, dyrektor Wydziału Kultury Miasta Raanana oraz 

pani Sigalit Slubski, dyrektor centrum muzyki i sztuki “Mishkan” w Raanana. W programie spotkań 

uczestniczyła też pani Ilona Dworak-Cousin, przewodnicząca Towarzystwa Izrael-Polska w Raanana. 

Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania miejskich instytucji kultury. 

Wizyta ta była związana z zeszłoroczną, majową wizytą delegacji Rady Miasta Poznania w Raanana, 

w związku z prezentacją wystawy fotograficznej o życiu poznańskiej społeczności żydowskiej. 

Z delegacją z Raanana spotkali się Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz 

i Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski. Odbyły się też spotkania 

z przedstawicielami poznańskich instytucji kultury – Centrum Kultury Zamek, Teatru Animacji, 

Teatru Polskiego, Bramy Poznania, rezerwatu Genius loci. W organizację wizyty, oprócz Wydziału 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, włączyły się też Biuro Rady Miasta i Wydział 

Kultury, a także Poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. 

7 Uchwała Nr LVI/1016/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie współpracy 

Miasta Poznania ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 
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Prowadzono bieżącą wymianę informacji na temat działań obu miast. 
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1 Uchwała nr LXXVI/824/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie 

wysokości, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze 

decyzji administracyjnych nie przyznał pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

2 Uchwała nr CIII/1198/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006r. w sprawie 

podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Uchwała umożliwia podniesienie kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej o kwotę 100,00zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do 

zasiłku rodzinnego (na które został przyznany dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. w kwocie 95,00zł). W pierwszym 

półroczu 2018 r. wydano 244 decyzje przyznające zwiększenie dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jednocześnie realizowano świadczenia 

przyznane na podstawie decyzji wydanych w II półroczu 2017 r. W II połowie 2018 r. na 

sfinansowanie zwiększenia dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej wydatkowano kwotę 1 263 800,00 zł. 

3 Uchwała nr CV/1205/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006r. w sprawie 

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy 

społecznej.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W pierwszej połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie skierowania do Dziennego Domu 

Pomocy 39 osobom. Natomiast rzeczywista liczba osób objętych wsparciem to 369 osób. 

W związku z realizacją uchwały w I półroczu 2018 r. wpływy do MOPR w Poznaniu z tytułu 

odpłatności klientów za pobyt w dziennym domu pomocy wyniosły: 3 711,42 zł. 

4 Uchwała Nr XVIII/147/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie 

osiedlania w mieście Poznań repatriantów i ich rodzin.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Zdrowie i sprawy społeczne 
 
 

 
Strona 177 z 208 

Lp Stan realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na bieżąco zbierane są wnioski Repatriantów. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zwrócił się 

Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w sprawie udostępnienia mieszkań przeznaczonych na 

realizację przedmiotowej uchwały. Po otrzymaniu mieszkań Komisja ds. Repatriantów, na 

podstawie złożonych wniosków, wybierze rodziny, którym zaproponowane zostanie mieszkanie 

w Poznaniu. 

5 Uchwała nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I połowie 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji 

administracyjnych skierował do mieszkania chronionego 68 osób. Liczba osób przebywających 

w mieszkaniu chronionym w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie 

sprawozdawczym oraz skierowanych wcześniej) – ogółem 71 osób, w tym:  

- 28 osób uprawnionych do bezpłatnego pobytu w mieszkaniu chronionym, 

- 34 osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

Wysokość dochodów przekazanych w I półroczu 2018 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym: 9 072,08 zł. 

6 Stanowisko nr XLIV/574/V/24/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie 

upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta 

Poznania, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Globalnej Strategii Dotyczącej Diety, Aktywności 

Fizycznej i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W ramach zadania publicznego pn. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom 

odżywiania, ogłoszonego do realizacji na 2018 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, realizowane są następujące zadania dotyczące zasad prawidłowego żywienia, 

których beneficjentami są także dzieci i młodzież:  

- "Od zdrowego niemowlaka do zdrowego Poznaniaka" - cykl warsztatów dotyczących budowania 

prawidłowych nawyków żywieniowych i płynących z nich korzyści, promujących karmienie piersią 

oraz świadome podejście do żywienia; 

- „Profilaktyka zaburzeń jedzenia w poznańskich liceach ogólnokształcących” – zadanie realizowane 

poprzez przekazanie praktycznej wiedzy  związanej z codzienną dietą i odżywianiem się, 
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korygowanie przekonań dotyczących zaburzeń jedzenia i otyłości oraz prowadzenie 

psychologicznych i psychodietetycznych warsztatów z zakresu budowania poczucia własnej 

wartości, świadomości ciała, umiejętności nazywania i wyrażania emocji oraz zdrowego stylu życia; 

- „Grupa rozwojowo-wsparciowa dla osób z zaburzeniami jedzenia i depresją” – zapobieganie 

zaburzeniom odżywiania takim jak anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie się oraz 

zaburzeniom depresyjnym wśród mieszkańców miasta Poznania w wieku od 18-40 roku życia. 

Również podczas wydarzeń prozdrowotnych organizowanych przez Miasto, takich jak Biała Sobota 

czy festyn zdrowotny, duży nacisk kładzie się na promocję zdrowego żywienia, poprzez 

propagowanie prawidłowych nawyków i zasad żywieniowych oraz pokazy przyrządzania 

i degustacje „zdrowych” potraw.  

Młodzież w wieku 18 lat i powyżej z wynikiem BMI 30 i więcej może skorzystać z projektu 

realizowanego przez Miasto ze środków Ministerstwa Zdrowia „Tworzenie grup wsparcia dla osób 

z otyłością”, do którego rekrutacja rozpoczęła się w czerwcu br. 

7 Uchwała nr LIV/716/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie wsparcia 

budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W planie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok nie zaplanowano środków finansowych na realizację 

zadania. 

8 Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. do konsultacji ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi 

przekazano następujące projekty aktów prawnych: 

- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta 

Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2018, 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w Poznaniu na rok 2018 i przekazano do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania 

jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy. 
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W konsultacjach wzięły udział 3 organizacje pozarządowe, które przekazały 13 uwag, z czego 

uwzględniono 1 uwagę częściowo. W konsultacjach brały udział Komisje Dialogu Obywatelskiego 

oraz Poznańska Rada Pożytku Publicznego. 

9 Uchwała Nr XVII/210/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 

Poznania w latach 2011 - 2020". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 30.06.2018 

Uchwała ma charakter ciągły, uwzględniający dotychczas wytyczone kierunki działań, jak również 

nowe rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu przedkładane jest Prezydentowi Miasta Poznania 

corocznie do końca II kwartału następnego roku jego realizacji. 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXXI/1294/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

10.07.2018 r. Obecnie Progrma nosi nazwę "Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011 - 2020". 

10 Uchwała Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest 

Miasto Poznań. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 

rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 

11 Uchwała Nr XXXVI/549/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Poznania nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Na podstawie sporządzonego planu kontroli przeprowadzono czynności kontrolne w żłobkach, 

klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 

W szczególności przeprowadzono: 

1) kontrole w trybie planowym - w 1 zespole żłobków publicznych, w 10 żłobkach niepublicznych,  

w 3 klubach dziecięcych oraz u 34 dziennych opiekunów, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Zdrowie i sprawy społeczne 
 
 

 
Strona 180 z 208 

Lp Stan realizacji 

2) kontrole w trybie doraźnym - w 9 żłobkach niepublicznych. 

12 Uchwała Nr XXXVI/550/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I połowie 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wydał 131 decyzji 

administracyjnych dotyczących rodzin zastępczych dla 140 osób, w tym:  

- 19 decyzji administracyjnych ustalających opłatę dla 22 osób, 

- 112 decyzji administracyjnych o odstąpieniu od naliczania opłaty dla 118 osób. 

 

Wysokość dochodów przekazanych w I półroczu 2018 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 

dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 17 534,80 zł. 

W I połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wydał 68 

decyzji administracyjnych dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 76 osób, w tym:  

- 10 decyzji administracyjnych ustalających opłatę dla 11 osób, 

- 58 decyzji administracyjnych o odstąpieniu od naliczania opłaty dla 65 osób. 

 

Wysokość dochodów przekazanych w I półroczu 2018 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi  9 214,91 zł. 

13 Uchwała Nr XXXVII/566/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych na lata 2012–2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Kierunek I: Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych 

umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych. 

 

Zadanie: Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji. 
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Ośrodki zapewniają osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności specjalistyczne formy 

wsparcia i rehabilitacji m.in. poprzez porady lekarzy specjalistów, naukę samoobsługi i rozbudzanie 

aktywności twórczej, specjalistyczne techniki rehabilitacji psychofizycznej, prowadzenia punktów 

konsultacyjnych oraz terapię indywidualną. Prowadzone jest również doradztwo i wsparcie dla 

rodzin.  

Zawarto 15 umów na prowadzenie ośrodków. Na cel ten przeznaczono kwotę 3 034 000 zł. 

Zaakceptowano 12 sprawozdań końcowych. 

 

Zadanie: Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym usług 

specjalistycznych. 

 

1. Realizowano projekt partnerski pt. „Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnością 

intelektualną z terenu miasta Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Na Tak”, Partnerem Miasto Poznań. Projekt 

jest realizowany w terminie: 01-12-2016 r. do 31-05-2019 r. Całkowita wartość projektu: 2 519 

975,45 zł, z czego dofinansowana ma zostać kwota 2 393 976,67 zł. Udział finansowy Poznania 

wynosi 125 998,78 zł. 

Miasto Poznań prowadzi 3 mieszkania. W pierwszym półroczu br. wsparciem objętych zostało 38 

osób. Przeprowadzono 16 treningów. Wyposażono mieszkania w niezbędne meble, sprzęty RTV, 

AGD, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, artykuły sanitarne. 

 

2. Finansowano bieżącą działalność Ośrodka Krótkiego Pobytu „Poranek”.  

Placówka zapewnia Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”. Jest obecnie jedyną placówką, która 

prowadzi działalność interwencyjną wspierającą opiekunów osób ze złożoną wieloraką 

niepełnosprawnością, w tym także dzieci od 4 roku życia. Swoją działalność prowadzi przez 7 dni 

w tygodniu. W zakresie opieki nie tylko udziela niezbędnego wsparcia opiekunom (co umożliwia im 

odpoczynek, zrealizowanie własnych planów i potrzeb), ale także w ramach zajęć organizuje dla 

podopiecznych różnego rodzaju formy zajęć dla spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny, 

rekreacyjny i twórczy, niedostępnych dla nich na co dzień. Dodatkowo zapewnia indywidualne 

wsparcie rehabilitacyjne i pedagogiczne poprawiające ogólną kondycję i sprawność organizmu 

podopiecznych, jak również naukę nowych umiejętności, przydatnych w życiu codziennym. 
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W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. udzielono wsparcia całodobowego 56 osobom, 

natomiast ze wsparcia dziennego skorzystało 5 osób.  

 

Zadanie: Prowadzenie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób 

niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, 

usprawniające i rehabilitacyjne. 

 

 W ramach realizacji zadania zapewnione jest wsparcie w postaci specjalistycznych, 

kompleksowych, profesjonalnych usług w zakresie: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, 

masażu, dogoterapii oraz udzielanie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, 

porady specjalistów. 

Dofinansowano 14 projektów na łączną kwotę 463 600 zł. 

W I połowie 2018 roku przyznano jeden mały grant na rzecz środowiska osób niewidomych 

i słabowidzących. Zaakceptowano 15 sprawozdań z działań, które były realizowane w 2017 roku. 

 

Kierunek II: Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej. 

 

Zadanie: Zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie projektowania.  

 

1. Opiniowanie projektów architektonicznych. 

W pierwszym półroczu 2018 r. Miejska Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała 

40 projektów. Przedmiotem projektów były inwestycje drogowo-komunikacyjne z uwzględnieniem 

potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekty opiniowano na podstawie 

Standardów Dostępności dla Miasta Poznania. Dotyczyły one remontów i budowy dróg, ulic, przejść 

dla pieszych, dróg rowerowych, w tym m.in. budowy zintegrowanego Węzła transportowego - ul. 

Grunwaldzka, przebudowy pętli Wilczak w ramach inwestycji „ Budowa trasy tramwajowej od pętli 

Wilczak do Naramowic”, budowy skrzyżowania ul. Naramowickiej z ul. Hawelańską, budowy 

zaplecza przystani przy ul. Estkowskiego, rozbudowy ulic Górna Wilda i Dolna Wilda 

o dwukierunkową drogę dla rowerów. 

 

Ponadto Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadziła wizje terenowe 
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dotyczące m.in.: 

· wykonania bezpiecznego zejścia na ul. Ugory w kierunku Warty (okolica Domu Pomocy 

Społecznej Ugory),  

· poprawy błędów konstrukcyjnych w obrębie skrzyżowania ulic Kraszewskiego 

i Zwierzynieckiej, 

· korekty lokalizacji elementów ostrzegawczych dla osób słabowidzących i niewidomych na 

Rondzie Kaponiera, 

· montażu dodatkowego oświetlenia w nawierzchni chodnika zsynchronizowanego 

z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Garbary z ul. Estkowskiego. 

 

2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Standardów Dostępności dla Miasta Poznania”. 

Przedmiotem szkolenia było omówienie wytycznych, które znajdują zastosowanie w planowaniu, 

projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji oraz przebudowy obiektów w przestrzeni 

publicznej - stanowiących ważny krok w procesie tworzenia miasta przyjaznego dla osób 

z ograniczoną sprawnością. Ponadto omówione zostały zagadnienia z zakresu dysfunkcji wzroku, 

rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. W ramach tego bloku tematycznego uczestnicy 

mieli okazję doświadczyć (przy użyciu specjalnych gogli i białej laski) sposobów poruszania się 

w różnych rodzajach przestrzeni przy zastosowaniu różnych technik. W szkoleniu uczestniczyli 

projektanci i wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta Poznania 

i miejskich jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia budowlane mające na celu 

poprawę dostępności obiektów i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Zadanie: Rozwijanie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

  

1. Prowadzono punkty poradnictwa i informacji społecznej, świadczących bezpłatne porady prawne 

związane z edukacją, zdrowiem, rehabilitacją, zatrudnieniem, turystyką, rekreacją, ulgami 

i uprawnieniami dla niepełnosprawnych mieszkańców Poznania. Dofinansowano trzy projekty na 

łączną kwotę 80 000 zł.  

2. Prowadzono i stale aktualizowano serwis internetowy dla osób niepełnosprawnych. 

W trakcie bieżącego prowadzenia wortalu Niepełnosprawni prezentowano ważne informacje dla 

środowiska osób z niepełnosprawnościami o charakterze lokalnym i krajowym. Informacje dotyczyły 

najważniejszych wydarzeń, zmian prawnych i organizacyjnych, imprez kulturalno-sportowych. 

Zaakceptowano 3 sprawozdania za 2017 r. 
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Zadanie: Zapewnienie usługi indywidualnego przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z indywidualnego 

przewozu w systemie "taksówki na telefon" na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu a firmą "Euro Taxi" od dnia 1 maja 2017 roku realizowana 

jest usługa przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo w systemie "od drzwi do drzwi". 

Łącznie zrealiowano 242 zgłoszenia: 201 zgłoszeń zbiorowych oraz 41 indywidualnych. Z usług 

skorzystało 888 osób z niepełnosprawnościami, w tym 362 osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich. 

 

Zadanie: Rozwijanie współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych i organizacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego. 

 

W pierwszym półroczu 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 

Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wiodącymi 

tematami podejmowanymi podczas spotkań była: działalność Poznańskiego Centrum Wspierania 

Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami, funkcjonalność Poznańskiego Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz aktualne programy PFRON, w tym ich realizacja przez 

organizacje pozarządowe. 

 

Kierunek IV: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie 

w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.  

 

Zadanie: Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i o osobach niepełnosprawnych. 

 

Przeprowadzono 3 szkolenia w ramach Służby Przygotowawczej. 

Zagadnienia szkoleniowe obejmowały prawne, społeczne i zawodowe aspekty niepełnosprawności. 
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Tematyka szkoleń: 

· klient z niepełnosprawnością: 

- obsługa klienta – jak prawidłowo komunikować się z osobą z niepełnosprawnością 

z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności, 

- asertywność wobec klientów z niepełnosprawnością – co zrobić, gdy klient wykorzystuje 

swoją niepełnosprawność do wywierania wpływu, 

- analiza problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością – przedstawienie 

z pozoru zwykłych sytuacji, które są uciążliwe i niewygodne dla klientów z niepełnosprawnością, 

- mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością – czyli konfrontacja naszego 

wyobrażenia z rzeczywistością, 

- savoir-vivre wobec klientów z niepełnosprawnością – czyli sztuka życia wobec osób 

z niepełnosprawnością, a dokładniej znajomość obyczajów, form towarzyskich oraz reguł 

grzeczności, 

- dostępność stron internetowych. 

· zagadnienia prawne i organizacyjne: 

- kim jest osoba niepełnosprawna, 

- kilka słów o ustawach: 

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 

b) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

dostępność Urzędu Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnością – stosowane rozwiązania 

dostępności (filmiki migowe, teksty łatwe, pętla indukcyjna, dostępność budynków, oznaczenia 

w braille’u etc.), 

- jak i gdzie można obsłużyć osobę niepełnosprawną w Urzędzie Miasta Poznań. 

 

Zadanie: Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji poprzez podejmowanie skutecznych 

interwencji. 

 

1. Podjęto 25 interwencji w indywidualnych sprawach osób z niepełnosprawnościami. Głównym 

przedmiotem interwencji była dostępność przestrzeni miejskiej oraz dostępność komunikacji 

miejskiej, oznakowania miejsc parkingowych, ulgi i uprawnienia, problemy dyskryminacji ze 
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względu na niepełnosprawność. 

2. 72 osobom udzielono porad i informacji z zakresu możliwości wsparcia w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

14 Uchwała Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 

przyjęcia Programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych 

w Poznaniu".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W ramach realizacji uchwały w dniach 12.05-02.06.2018 r. zorganizowane zostały obchody VI 

Poznańskich Dni Rodziny. 12 maja na Łęgach Dębińskich odbyła się uroczysta Inauguracja 

Poznańskich Dni Rodziny 2018. Na uczestników czekały liczne atrakcje – koncerty, spektakle 

teatralne, pokazy baletowe i akrobatyczne. Uruchomione zostały strefy animacji z zabawami 

ruchowymi i działaniami plastycznymi dla dzieci oraz strefy warsztatowe i edukacyjne. Ze swoją 

ofertą zaprezentowało się także Centrum Inicjatyw Senioralnych, Młodzieżowa Rada Miasta oraz 

Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Przygotowano także stoiska 

z ofertą małej gastronomii. Inaugurację zakończył koncert gwiazdy muzyki POP – Margaret. 

Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością wśród mieszkańców Miasta – wg danych firmy ds. 

obsługi technicznej, w wydarzeniu uczestniczyło około 8 tys. osób.  

Na pozostałe dni PDR2018 przygotowana została także bogata i różnorodna oferta jednostek 

kultury, sportu, rekreacji, edukacji oraz podmiotów działających komercyjnie. Na harmonogram 

wydarzeń PDR2018 złożyło się ponad 225 atrakcji.  

W dniu 17 maja, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się seminarium pt. „Wokół ciała 

i ducha. Jak zadbać o rozwój dziecka?". Seminarium i konsultacje dotyczące wspierania rozwoju 

dzieci zarówno w aspekcie psychologicznym, fizycznym jak i żywieniowym przeznaczone było dla 

rodziców i opiekunów dzieci.  

Dnia 30 maja na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta odbyły się obchody Dnia Dziecka połączone 

z obradami Dziecięcej Rady Miasta Poznania. Uroczystej nominacji 20 radnych III Dziecięcej Rady 

Miasta Poznania – laureatów konkursu plastyczno-literackiego przeprowadzonego w szkołach 

podstawowych, dokonał Z-ca Prezydenta Miasta – J. Solarski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 

Poznania. Na uczestników czekały przeróżne gry i zabawy zapewnione przez Fundację Wspierania 

Twórczości, Kultury i Sztuki ARS, Straż Miejską, Młodzieżową Radę Miasta Poznania oraz Centrum 

Inicjatyw Rodzinnych, a także strefa małej gastronomii.  

Obchody Poznańskich Dni Rodziny 2018 zakończyła Poznańska Parada Pokoleń oraz festyn w parku 

Stare Koryto Warty. Główną atrakcją był koncert Eleni oraz Dawida Kwiatkowskiego. 

15 Uchwała Nr XLVII/733/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 
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powołania Rady Rodziny Dużej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 roku odbyły się 2 sesje Rady Rodziny Dużej.   

Na posiedzeniu w dniu 10 stycznia szczegółowo omawiane były kwestie dotyczące planowanych 

w 2018 roku działań na rzecz rodzin wielodzietnych w kontekście uchwalonego budżetu - na 

spotkanie została zaproszona Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Magdalena 

Pietrusik-Adamska. Zrealizowano prezentację kampanii społeczno-informacyjnej Fundacji Głos dla 

Życia pt. „Gdy rodzicielstwo jest wyzwaniem”. 

Na sesji 11 kwietnia omawiane były kwestie dotyczące polityki mieszkaniowej Miasta wobec rodzin 

wielodzietnych - na spotkanie została zaproszona Dyrektor Biura Spraw Lokalowych p. Renata 

Murczak. 

16 Uchwała Nr LV/840/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2013 r. w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przyznawanych uczniom. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęci zostali uczniowie znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej. Do stypendium szkolnego uprawnionych było 1227 uczniów. Wypłacano 100 zł 

lub 120 zł na ucznia w zależności od sytuacji rodzinnej. Łącznie wydatkowano kwotę 764 680,00 zł. 

Z zasiłku szkolnego przyznanego uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego skorzystało 45 uczniów. Wypłacono kwotę 25 860,00 zł. 

17 Uchwała Nr LVII/889/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2013 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi  zmianami).  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy energii 

elektrycznej, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jest jednocześnie stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W I półroczu 
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wpłynęło 2468 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. W I półroczu wypłacono 

świadczenia na kwotę 192 689,84 zł. 

18 Uchwała Nr LXII/958/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 r. w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W pierwszej połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

w drodze 16 716 decyzji administracyjnych ustalił uprawnienie do zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności dla 5 999 osób. 

W pierwszej połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego i celowego pod 

warunkiem zwrotu dla 50 osób, w formie jednego gorącego posiłku dziennie dla 555 osób, posiłków 

w szkole dla 1 834  dzieci.  

W związku z realizacją uchwały w I półroczu 2018 r. z tytułu odpłatności ze strony klientów 

wpłynęło do budżetu Miasta: 7 793,00 zł. 

19 Uchwała Nr LXXI/1125/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 r. w sprawie 

przystąpienia Miasta Poznania do VI Fazy Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej 

Organizacji Zdrowia. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W związku z przynależnością Poznania do VI Fazy Europejskiej Sieci Zdrowych Miast WHO 

(przypadającej na lata 2014-2018) w I półroczu 2018 r. realizowano szereg zadań wpisujących się 

w strategię WHO Zdrowie 2020 na poziomie lokalnym, której jednym z celów strategicznych jest  

poprawa zdrowia u wszystkich i zmniejszenie nierówności w zdrowiu.  

Mając na uwadze powyższe, realizowane przez Miasto działania mają na celu podniesienie jakości 

życia mieszkańców związanej ze zdrowiem i wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 

poznaniaków, poprzez m. in. realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, a także 

ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.  

W styczniu br. zapłacono roczną składkę członkowską z tytułu przynależności do Europejskiej Sieci 

Zdrowych Miast WHO w wysokości 20 832 zł. 

20 Uchwała Nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 

bezdomnych i pozbawionych schronienia. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

W I połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze 

decyzji administracyjnych skierował do ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych 

schronienia 408 osób.    

Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych 

schronienia w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie sprawozdawczym oraz 

skierowanych wcześniej) – 408 osób, w tym: 

- 175 osób uprawnionych do bezpłatnego pobytu w ośrodku wsparcia, 

- 233 osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

Wysokość dochodów przekazanych w I półroczu 2018 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 

w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia:  62 533,04 zł. 

21 Uchwała Nr XXIII/321/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie przyjęcia 

Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na 

lata 2016-2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiadał 199 ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami na 

terenie miasta Poznania. 

 

I. Realizując cel „Zwiększanie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami” osiągnięto 

następujące efekty: 

1. W wyniku zastosowania instrumentów rynku pracy: 

· sześć osób rozpoczęło staż (specjalista ds. administracji publicznej, archiwista, sekretarka), 

· jedna osoba odbywa roboty publiczne w charakterze pracownika gospodarczego, 

· jedna osoba rozpoczęła prace społecznie użyteczne przy pracach gospodarczych. 

 

2. W wyniku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (PO WER oraz WRPO):  

· pięć osób rozpoczęło staż na stanowiskach: urzędnik podatkowy, pracownik kancelaryjny, 

pracownik artystyczny, grafik DTP. Jedna osoba zakończyła staż; 

· cztery osoby rozpoczęły szkolenia, trzy osoby ukończyły szkolenia z zakresu (podstawy pracy 
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z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, magazynier 

z obsługą komputera i wózków jezdniowych, uprawnienia dla elektryków do 1 kV i powyżej 1 kV); 

· jedna osoba otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

3. Pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: przyznano 107 osobom, na 

łączną kwotę 208 371,00 zł. 

 

II. W ramach celu „Rozwój i dostosowanie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób 

z niepełnosprawnościami” oraz celu „Wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób 

z niepełnosprawnościami ze strony pracodawców otwartego rynku pracy” podejmowano 

następujące działania: 

1. Zadanie: rozwój zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Poznania oraz 

w miejskich jednostkach organizacyjnych. 

 

Zawarto umowę Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie 

zorganizowania jednego stanowiska pracy w Biurze Informacji Teleinformatycznej. 

 

Zawarto również umowę w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne 

w administracji i służbie publicznej”. Umowa dotyczy działań aktywizacyjnych polegających na 

adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

2. Zadanie: doradztwo organizacyjne i prawne. 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych zapewnia Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Oddział 

Integracji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz Poznański Ośrodek 

Wspierania Przedsiębiorczości. 

 

3. Zadanie: rozwój Centrum Integracji Zawodowej. 

W Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych świadczono 

następujące usługi: 

· doradztwo psychologiczne - spotkania w celu diagnozy indywidualnych możliwości 

w kontekście aktywizacji zawodowej badane na podstawie wywiadu diagnostycznego (diagnoza 
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możliwości psychofizycznych Beneficjenta do podjęcia zatrudnienia, diagnoza możliwości 

aktywizacji, ocena motywacji, czynników wspierających i utrudniających osiągnięcie celu 

zawodowego) - opinia psychologiczna. Z doradztwa skorzystały 44 osoby; 

· doradztwo zawodowe – spotkania dotyczyły tworzenia Indywidualnego Planu Działania. 

Rozmowy dotyczyły motywacji do podjęcia pracy, wykształcenia, dotychczasowych doświadczeń 

zawodowych, kompetencji i planów zawodowych. Spotkania kończą się wspólnym 

zweryfikowaniem planów zawodowych pod kątem zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym oraz 

opracowaniem stanowisk, na których mógłby pracować Uczestnik. 

Z doradztwa skorzystały 44 osoby; 

· rozwijanie zatrudnienia wspomaganego – Asystenci pracy – Przeprowadzenie rozmów 

wspierających - informowanie o możliwościach poszukiwania i podjęcia pracy, aplikowania na 

wybrane oferty. Merytoryczne oraz praktyczne wsparcie, polegające na zwiększaniu samodzielności 

Beneficjenta w procesie poszukiwania pracy, rozmowa o metodach poszukiwania pracy, pomoc 

w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Poszukiwanie ofert pracy wraz z beneficjentem; kontakt z pracodawcami. Z usług Asystenta pracy 

skorzystały 44 osoby. 

 

Współpraca z pracodawcami realizowana była poprzez wyszukiwanie pracodawców, którzy 

posiadali oferty pracy zgodne ze stanowiskami pracy, na których mogły podjąć pracę osoby 

niepełnosprawne przyjęte do Poznańskiego Centrum. Dodatkowo w ramach wzajemnej współpracy 

pracodawcy mieli możliwość organizowania spotkań rekrutacyjnych z kandydatami na terenie 

Poznańskiego Centrum. Pracodawcy mają też stałą możliwość uzyskiwania pomocy ze strony 

pracowników Poznańskiego Centrum we wszystkich aspektach związanych zatrudnianiem osób 

z niepełnosprawnościami. 

Z usług Centrum w pierwszym półroczu br. skorzystały 44 osoby. Zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy podjęło 15 osób, a 5 osób w Zakładach Pracy Chronionej. 

22 Uchwała Nr XXIV/328/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 r. w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń PRDPP, podczas których poruszano następujące 

tematy: 

I. Posiedzenie XVII  z dnia 11 stycznia: 
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a. Działania podejmowane przez Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

w ramach akcji 1%.  

b. Promocja organizacji pozarządowych w Poznaniu - plany na 2018 r.  

c. Omówienie tematów na posiedzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 

2018. 

II. Posiedzenie XVIII z dnia 13 lutego: 

a. Przedstawienie współpracy Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami pozarządowymi.  

b. Dotychczasowe działania związane z organizacją Poznańskiego Dnia i Tygodnia Organizacji 

Pozarządowych.  

c. Dyskusja nad formą przyszłych działań mogących zastąpić Dzień i Tydzień Organizacji 

Pozarządowych. 

III. Posiedzenie XIX z dnia 29 marca: 

a. Przedsiębiorstwa społeczne działające w Poznaniu, na przykładzie Dobrej Spółdzielni Socjalnej - 

oraz BRAJL PUNKT Sp. z o.o.  

b. Fundusz wkładów własnych. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, dyskusja nad 

możliwymi rozwiązaniami. 

IV. Posiedzenie XX z 16 kwietnia: 

a. Współpraca Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych z organizacjami pozarządowymi, 

zakres współpracy oraz plany rozwoju współpracy  

b. Funkcjonowanie komisji konkursowych - dyskusja na temat funkcjonowania komisji 

z uwzględnieniem odpłatności. 

V. Posiedzenie XXI z dnia 24 maja: 

a. Wydział Oświaty - zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, plany rozwoju współpracy. 

b. Sprawozdanie z Programu Współpracy za 2017 rok. 

c. Roczny Program Współpracy na 2019 r. - dyskusja na temat założeń.  

VI. Posiedzenie XXII z dnia 11 czerwca:  

a. Prezentacja "Wydział Sportu – zakres współpracy z NGO, plany rozwoju współpracy". 

b. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Oddział Wsparcia Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej. 
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PRDPP podjęła Uchwałę nr 10/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rekomendacji Utworzenia 

Funduszu Wkładów Własnych. Z funduszu korzystałyby organizacje działające na terenie Poznania. 

Środki przyznane organizacjom z funduszu wykorzystane byłyby jako wkład własny organizacji 

wymagany w projektach finansowych ze środków instytucji innych niż Urząd Miasta. 

23 Uchwała Nr XXXIII/523/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie przyjęcia 

"Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przyjęta Polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016-2020, 

natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi 

dokumentami. 

Miasto Poznań dofinansowało miejsca opieki nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach prywatnych, 

ułatwiając tym samym rodzicom opiekującym się małymi dziećmi powrót na rynek pracy. W 2018 r. 

zawarto 66 umów z podmiotami organizującymi opiekę w żłobkach niepublicznych na 2099 miejsc. 

Kwota dofinansowania do jednego miejsca opieki w żłobku wynosi miesięcznie 600 zł (okres 

dofinansowania styczeń 2018 - sierpień 2019).  

Miasto Poznań w ramach programu Maluch Plus 2018 otrzymało dofinansowanie na utworzenie 60 

miejsc opieki w kwocie 720 000,00 zł. Dodatkowo Miasto otrzymało także 666 600,00 zł na 

funkcjonowanie miejsc w 14 żłobkach publicznych. 

Wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, promowanie karty 

rodziny dużej celem pozyskiwania nowych partnerów oraz poszerzania współpracy z obecnymi 

partnerami, realizację zadań wspierających rodziny samodzielnie wychowujące dzieci oraz 

zapewniających wsparcie psychologiczne rodzinom wielodzietnym przez organizacje pozarządowe 

wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Zadaniem Centrum jest w szczególności 

promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju. Szczególną rolą Centrum jest budowanie 

przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

organizowane są wydarzenia dla poznańskich rodzin, w tym w szczególności dla dzieci, takie jak 

czytanie bajek przez znane osoby, zajęcia rozwijające, artystyczne, ale także warsztaty i szkolenia 

dla rodziców. Centrum jest również miejscem, gdzie poznańskie rodziny mogą uzyskać informację, 

w tym m.in. o ofercie kulturalno-edukacyjnej dedykowanej rodzinom. 

Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 

terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS)) utworzyło 59 miejsc opieki 

w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i Kolorowy Domek). Od stycznia 2018 r. beneficjenci projektu mogą 
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skorzystać z opieki nad dziećmi. Na dzień 30.06.2018 r. w żłobku Kaczka Dziwaczka wszystkie (33 

miejsca) były zajęte. W żłobku Kolorowy Domek było 25 zajętych miejsc. Do obu żłobków 

prowadzone są listy rezerwowe rodziców chcących skorzystać z projektu.  

Grupę docelową stanowią 84 osoby - rodzice/opiekunowie prawni, w tym pracujące osoby 

z niepełnosprawnością, doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką 

nad dzieckiem do lat 3, mieszkające/uczące się/pracujące na terenie miasta Poznania w myśl 

przepisów KC. 

Zaplanowany okres realizacji projektu: 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Okres trwałości 

wynosi 2 lata od zakończenia realizacji. 

Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-edukacyjnych integrujących poznańskie rodziny. 

Od 12.05.2018 r. do 2.06.2018 r. zostały zorganizowane po raz szósty Poznańskie Dni Rodziny, 

podczas których zaproponowano rodzinom szereg wydarzeń, spotkań i imprez o charakterze 

integrującym i promującym życie rodzinne.  

12.05.2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja PDR. Na uczestników czekały liczne atrakcje - 

spektakle teatralne, pokazy baletowe i akrobatyczne. Specjalnie dla maluchów uruchomiona została 

strefa animacji z zabawami ruchowymi i działaniami plastycznymi oraz warsztaty edukacyjne. Do 

współpracy została także zaproszona poznańska i brytyjska młodzież w ramach projektu Erasmus + 

YouNG Goes Euro. Inaugurację zakończył koncert gwiazdy muzyki POP - Margaret. 

17.05.2018 r. w Sali Białej UMP odbyło się seminarium dla rodziców i osób pracujących z dziećmi 

w wieku do lat 5 pt. „Wokół ciała i ducha. Jak zadbać o rozwój dziecka?” Do współpracy zaproszono 

4 specjalistów z obszaru psychologii, stomatologii i fizjoterapii. Po części wykładowej osoby 

uczestniczące w seminarium mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. 

30.05.2018 r. został zorganizowany Dzień Dziecka na dziedzińcu UMP. Na dzieci czekały liczne 

atrakcje. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były obrady III Dziecięcej Rady Miasta Poznania.  

W skład Rady weszli laureaci konkursu artystycznego "Zobacz mój Poznań - miasto widziane oczami 

dzieci", który zorganizowany został w poznańskich podstawówkach. Na konkurs wpłynęły prace 

plastyczne, literackie (wiersze i powieść) oraz 3 filmy. 

Obchody Poznańskich Dni Rodziny 2018 zakończyła Poznańska Parada Pokoleń oraz festyn w parku 

Stare Koryto Warty. Główną atrakcją był koncert Eleni oraz Dawida Kwiatkowskiego. 

24 Uchwała Nr XXXIII/524/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie przyjęcia 

"Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020".   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 
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Zadania określone w programie realizowane były zgodnie z harmonogramem: 

- dofinansowano 2099 miejsc opieki w 66 żłobkach niepublicznych, kwota dofinansowania do 

jednego miejsca – 600 zł miesięcznie (okres dofinansowania styczeń 2018 – sierpień 2019), 

- utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 

rodzin w trudnej sytuacji finansowej, 

- na bieżąco prowadzone były konsultacje dla przyszłych i obecnych podmiotów 

tworzących/prowadzących placówki opieki nad dziećmi do lat 3, 

- Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 

terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS)) dostosowało 59 miejsc opieki 

w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i Kolorowy Domek). Od stycznia beneficjenci mogą skorzystać 

z opieki nad dziećmi. Na dzień 30.06.2018 r. w żłobku Kaczka Dziwaczka wszystkie (33 miejsca) były 

zajęte. W żłobku Kolorowy Domek było 25 zajętych miejsc. Do obu żłobków prowadzone są listy 

rezerwowe rodziców chcących skorzystać z projektu.  

- Miasto Poznań w odpowiedzi na konkurs „MALUCH plus” 2018 w ramach modułu 2, otrzymało 

dofinansowanie na utworzenie 60 miejsc opieki w kwocie 720 000,00 zł, 

- dodatkowo w ramach programu „Maluch plus” 2018 Miasto otrzymało dofinansowanie na 

funkcjonowanie miejsc w 14 żłobkach publicznych w kwocie 666 600, 00 zł, 

- przygotowania do wdrożenia standardów w żłobkach publicznych opracowanych przez Instytut 

Małego Dziecka. 

25 Uchwała Nr XXXV/598/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu br. realizowano Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla Miasta Poznania na lata 2016-2018, którego 

adresatami są głównie dziewczęta i chłopcy w wieku 13. lat z miejskich placówek opiekuńczo-

wychowawczych prowadzonych na zlecenie Miasta, a także młodzież w tym samym wieku 

zameldowana na stałe lub czasowo w Poznaniu.  

Na podstawie uchwały Nr LIII/969/VII/2017 Rady Miasta Poznania z 5.09.2017 r. dodatkowo 

z programu mogą skorzystać dziewczęta 14 i 15-letnie, które z przyczyn zdrowotnych nie zaszczepiły 

się w latach poprzednich  tj. 2016 r. i 2017 r. oraz z grupy ryzyka występowania choroby 

nowotworowej w rodzinie.  
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Z informacji przekazanej przez realizatora programu wynika, że od stycznia do 31 maja 2018 r. 

podano 1004 dawki szczepionki przeciwko HPV, w związku z czym suma wszystkich dawek 

podanych w ramach programu do 31 maja br. wynosi 6772 (5768 dawek podano w latach 2016-

2017).  

Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców Miasta Poznania na lata 

2016-2018 - w związku ze zwiększeniem puli środków uchwałą Nr LXIII/1161/VII/2018 Rady Miasta 

Poznania z dnia 06-03-2018 r. na 2018 rok zmianie uległy koszty finansowe programu w latach 

2016-2018 oraz planowana populacja docelowa, która zwiększyła się o ok. 2 tys. osób.   

Planowany termin rozpoczęcia szczepień w 2018 r. to wrzesień. 

Program profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci z miasta Poznania na lata 

2016-2017 był realizowany w okresie od 17.11.2016 r. do 31.12.2017 r. Adresatami programu były 

dzieci od 2. do 3. miesiąca życia, uczęszczające do miejskich żłobków, placówek wpisanych do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Poznania oraz przebywające 

w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także dzieci z tej grupy wiekowej, nie 

uczęszczające do ww. placówek, zameldowane na stale lub czasowo w Poznaniu.  

Planowana liczba podań szczepionki w latach 2016-2017 wynosiła 1373 (od 1 do 4 dawek na pełen 

cykl w zależności od wieku dziecka). Ze sprawozdań złożonych przez realizatora programu wynika, 

że w okresie realizacji programu podano 1320 dawek szczepionki tj. 96,13%  planowanych dawek 

(zakupiono 1321 szczepionek, z których 1 została przekazana do podania w warunkach szpitalnych).  

Szczepionki podano 633. dzieciom, z których: 

- 248. podano 1 dawkę,  

- 169. podano 2 dawki,  

- 129. podano 3 dawki,  

- 87. podano 4 dawki szczepionki.  

Pełnym cyklem zaszczepiono 593. dzieci. Natomiast 40. dzieci nie otrzymało wszystkich dawek 

szczepionki ze względu na chorobę lub okres, który należy odczekać po chorobie, aby podać kolejną 

dawkę. 

Realizator dokonał zwrotu niewykorzystanych na realizację programu środków w wysokości 

15 474,79 zł, w związku z czym rzeczywisty koszt programu to 334 356,21 zł (planowana kwota 

wynosiła 349 831,00 zł). 

26 Uchwała Nr XXXVI/612/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 

Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 

2017–2020. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-

2020 jest obecnie obowiązującym dokumentem wyznaczającym kierunki współpracy Miasta 

z organizacjami pozarządowymi. Jego zapisy doprecyzowane zostały w Rocznym Programie 

Współpracy na 2018 rok przyjętego uchwałą Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 

21-11-2017 r. 

27 Uchwała Nr XLI/710/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r w sprawie przyjęcia 

programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 

mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Do dnia 30.06.2018 r. w ramach programu wpłynęło 305 wniosków. W wyniku przeprowadzonych 

weryfikacji wniosków oraz po odliczeniu wniosków złożonych przez pary, które w terminie złożenia 

wniosku nie mogły wziąć udziału w programie z przyczyn zdrowotnych, ostatecznie do programu 

zakwalifikowano  285  par. Na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów programu, na 

dzień 30 czerwca br. odnotowano 114 ciąż, w tym 18 ciąż wielopłodowych. W Szpitalu GPSK na 

Polnej urodziło się 4 dzieci, w tym bliźnięta. 

28 Uchwała Nr XLIV/770/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze 

decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych dla 745 osób oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób. Natomiast rzeczywista liczba osób korzystających 

z przedmiotowej formy pomocy to 2 821 osób w przypadku usług opiekuńczych oraz 56 osób 

w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W związku z realizacją uchwały w I półroczu 2018 r. z tytułu odpłatności ze strony klientów 

wpłynęło do budżetu Miasta: 1 652 930,45 zł. 

29 Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 r. w sprawie Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęci zostali uczniowie znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej. Do stypendium szkolnego uprawnionych było 1227 uczniów. Wypłacano 100 zł 

lub 120 zł na ucznia w zależności od sytuacji rodzinnej. Wypłacono kwotę 764 680,00 zł. Z zasiłku 

szkolnego przyznanego uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego skorzystało 45 uczniów. Wypłacono kwotę 25 860,00 zł. 

30 Uchwała Nr LII/918/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do projektu "Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze stylu życia - rozwój innowacyjnego 

modelu profilaktyki w obszarze zdrowia publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego" 

akronim "BaltCityPrevention", który posiada następujący tytuł w oryginale „Baltic Cities tackle 

lifestyle related diseases – The development of an innovative model for prevention interventions 

targeting public health authorities in the Baltic Sea Region" planowanego do dofinansowania ze 

środków The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Złożono raport za 1 okres sprawozdawczy, uzyskano Certyfikat FLC, w oczekiwaniu na akceptację 

ostatniego poziomu kontroli i refundacje sprawozdanych koszów kwalifikowalnych.  

W ramach działań projektowych przeprowadzono 3 spotkania warsztatowe na temat barier 

i potrzeb instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego (pielęgniarki 

w środowiskiu nauczania i wychowania, instruktorzy świetlic socjoterapeutycznych, pedagodzy 

i psycholodzy szkolni). W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono 

zespół eskpertów, którzy rozpoczęli pracę nad innowacyjnym modelem interwencji w obszarze 

uzależniania od alkoholu wśród młodzieży. Model jest opracowywany i będzie pilotażowo wdrażany 

oraz ewaluowany we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi działającymi na 

terenie Poznania, przy udziale psychologów i pedagogów oraz uczniów poznańskich szkół.  

Działnia realizujące projekt przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem i w porozumieniu 

z partnerami projektu (Niemcami, Finlandią, Litwą, Łotwą i Estonią). 

31 Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie przyjęcia 

Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zarządzeniem nr 95/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2018 roku powołano Radę 

Programową ds. wdrażania i realizacji Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-

2021". W I półroczu 2018 r. odbyły się 2 spotkania Rady. 
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1 marca 2018 roku rozpoczęto realizację projektu Karta Seniora – „Poznańska Karta Seniora”. 

2 czerwca 2018 r. zorganizowano pierwszą Poznańską Paradę Pokoleń. 

32 Uchwała Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta 

Dużej Rodziny. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym zniżki oraz ulgi, z których członkowie rodzin wielodzietnych korzystali 

na podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny) dostępne są po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ujednolicone 

zostały terminy przyznania uprawnień do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzin oraz poznańskiego 

programu dla rodzin wielodzietnych. Rodzice otrzymują uprawnienia dożywotnio natomiast dzieci 

do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych 

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności. W I półroczu 2018 r. 427 rodzin wielodzietnych ubiegało się o przyznanie kart, 

wydano 2239 kart. Od początku funkcjonowania Programu wydano rodzinom 4157 kart. 

33 Uchwała Nr LVII/1062/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

w Poznaniu pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Przeprowadzono trzy konkursy na udzielanie diagnostycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

radiologii klasycznej. 

Przeprowadzone postępowania nie wyłoniły przyjmującego zamówienie.  

Obecnie przygotowywany jest następny konkurs. Jednocześnie, w Planie Potrzeb Inwestycyjnych na 

lata 2019 - 2022, przekazanym 20 lipca 2018 roku do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 

potrzeby radiologii, czyli Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zostały ujęte w hierarchii ważności na 

pierwszym miejscu. 

34 Uchwała Nr LVII/1063/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 r. w sprawie 

powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego 

w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji 

i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego szpitali: Poznańskiego Ośrodka 

Specjalistycznych Usług Medycznych, Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, 

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
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Opieki Zdrowotnej w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie 

z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenie zadania publicznego 

w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji 

i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego szpitali: 

1) Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, 

2) Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, 

3) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, 

4) Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej, 

w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa", którego realizacja przewidziana została w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, 

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

35 Uchwała Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 r. w sprawie Rocznego 

Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W I półroczu 2018 roku realizowana była współpraca Miasta Poznania z organizacjami 

pozarządowymi, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy. W tym okresie realizowano 

następujące formy współpracy: 

• Miasto wystosowało 36 zaproszeń do złożenia małych grantów i ogłosiło ponad 40 

otwartych konkursów ofert; 

• przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w opiniowaniu ofert w ramach 
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otwartych konkursów ofert; 

• kilkadziesiąt organizacji pozarządowych kontynuowało współpracę z Urzędem Miasta 

Poznania w procesie realizacji innowacji społecznych, 

• funkcjonowały ciała konsultacyjno-doradcze i inicjatywno-doradcze, w szczególności 

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Komisje Dialogu Obywatelskiego, 

• konsultowane były projekty aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej danych organizacji pozarządowych, 

•  na bieżąco trwało doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom 

pozarządowym, 

• patronatem Prezydenta Miasta i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały 

objęte przedsięwzięcia  podejmowane przez organizacje pozarządowe, 

• funkcjonowało Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, 

• podejmowane były działania informacyjne i komunikacyjne (prowadzenie portalu dla 

organizacji, prowadzenie elektronicznej skrzynki pocztowej, prowadzenie profilu na FB). 

36 Uchwała Nr LVII/1067/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 r. w sprawie Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Termin realizacji uchwały: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020, 

Miasto zaplanowało środki finansowe w wysokości 3 105 000,00 zł, według następującego podziału: 

2018 rok – 1 045 000,00 zł, 2019 rok – 1 030 000,00 zł, 2020 rok – 1 030 000,00 zł. 

17 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań 

Miasta w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (II edycja 

konkursu). W ramach otwartego konkursu ofert przekazano środki finansowe na realizację 

poniższych zadań: 

1. Program wczesnej interwencji adresowany do młodych osób używających substancji 

psychoaktywnych. 

2. Prowadzenie punktu ukierunkowanego na diagnostykę i konsultację HIV/AIDS. 

Cele, o których mowa powyżej, zrealizowano poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym. 

W wyniku konkursu podpisano 3 umowy. 
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22 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań 

Miasta w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (IV edycja 

konkursu). W ramach otwartego konkursu ofert przekazano środki finansowe na realizację 

poniższych zadań: 

1. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od 

narkotyków. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniem oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna. 

2.1. Program postterapeutyczny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 

2.2. Prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (w wyniku 

odrzucenia jedynej oferty na zadanie 2.2.: prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych, zadanie to nie jest obecnie realizowane). 

W wyniku konkursu podpisano 3 umowy. 15 maja 2018 r. podpisano 1 umowę na zadanie zlecone 

w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie – „mały grant”. 

37 Uchwała Nr LVII/1068/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 r. w sprawie Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwany dalej MPPiRPA) 

w Poznaniu na 2018 r., został zmieniony uchwałą Nr LXIII/1162/VII/2018 Rady Miasta Poznania 

z dnia 6 marca 2018 r. 

Na realizację MPPiRPA w Poznaniu na 2018 rok Miasto, po wprowadzonych zmianach, zaplanowało 

środki finansowe w kwocie 15 058 839,00 zł. 

W 2018 roku w ramach MPPiRPA realizowane są następujące cele szczegółowe:  

1) Realizowanie programów profilaktycznych oraz działań o charakterze informacyjno-

edukacyjnym; 

2) Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w sytuacji nadużywania napojów 

alkoholowych oraz stosowania przemocy; 

3) Podejmowanie działań o charakterze terapeutycznym, prowadzących m. in. do poprawy 
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stanu psychofizycznego osób uzależnionych i ich rodzin; 

4) Wspieranie procesu zdrowienia i prawidłowego funkcjonowania społecznego osób 

uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; 

5) Realizowanie programów profilaktycznych oraz działań o charakterze informacyjno-

edukacyjnym. 

Cele, o których mowa powyżej, realizowane są poprzez szczegółowe zadania zlecane organizacjom 

pozarządowym, jednostkom miejskim oraz innym podmiotom zajmującym się profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Poznaniu. 

38 Uchwała Nr LVIII/1101/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 r. w sprawie 

ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Celem wprowadzenia uchwały jest częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku 

niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt do 31 grudnia 2016 r. lub do 31 grudnia 

2017 r. i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie 

realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 

sierpnia 2019 r. Świadczenie przysługuje w wysokości 600 zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji 

dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

· oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania, 

· w składanych, na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania 

podatnika – miasto Poznań, 

· zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek. 

W pierwszym półroczu 2018 r. w ramach Poznańskiego Świadczenia Żłobkowego złożono 138 

wniosków, z czego 103 wnioski rozpatrzono pozytywnie przyznając świadczenia, natomiast 

w przypadku 35 wniosków odmówiono przyznania świadczenia. 

W pierwszym półroczu 2018 r. na Poznańskie Świadczenie Żłobkowe wydatkowano kwotę 

355 800,00 zł. 

39 Uchwała Nr LVIII/1102/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 r. w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2018 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminę obowiązek tworzenia zespołu 

interdyscyplinarnego, którego rolą jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zgodnie z pkt 1 (części I i II) uchwały, członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołuje Prezydent Miasta Poznania w drodze zarządzenia 

na trzyletnią kadencję. Zgodnie z zarządzeniem nr 197/2018/P z dnia 16.03.2018 r. zmienionego 

zarzadzeniem nr 424/2018/P z dnia 18.06.2018 r. Prezydent Miasta Poznania powołał członków 

Zespołu Interdyscypilnarnego. Zespół Interdyscylpinarny prowadzi działania m.in. w zakresie 

czynności związanych z „Niebieską kartą”. 

40 Uchwała Nr LIX/1107/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia 

z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu na rok 2018.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zatwierdzono "Program naprawczy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia 

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym  w Poznaniu na rok 2018", obejmujący:  

1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy dokonaną na podstawie 

wskaźników ekonomiczno-finansowych, z wykorzystaniem danych ze sprawozdania finansowego za 

rok 2016; 

2) działania naprawcze i ich wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala w okresie od 1 

stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; 

3) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 

(raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej), 

z uwzględnieniem skutków działań naprawczych wynikających z programu naprawczego 

wdrażanych w roku 2018. 

41 Uchwała Nr LIX/1108/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 r. w sprawie 

maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty 

za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Dzienni opiekunowie działający na terenie Poznania zatrudniani są przez podmioty niegminne, 

zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prezydent Miasta Poznania prowadzi 

Wykaz dziennych opiekunów. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest zgłosić 
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opiekuna do Wykazu. 

Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 

terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS)), ogłosiło 2 edycje otwartego 

konkursu ofert mające na celu wybór dziennych opiekunów. Jednakże w postępowaniu 

konkursowym nie wyłoniono dziennych opiekunów (oferty ocenione negatywnie). W z wiązku 

z tym, Miasto Poznań nie zatrudnia dziennych opiekunów. 

42 Uchwała Nr LXI/1123/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. w sprawie przyjęcia 

"Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

gminnych programów wspierania rodziny, natomiast do zadań własnych powiatu należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.  

Celem głównym Programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy 

w sytuacjach trudnych poprzez utworzenie systemu wspierania rodziny oraz rozwój i dostosowanie 

do standardów systemu pieczy zastępczej. 

Zadania realizowane w ramach poszczególnych celów to m.in. upowszechnienie wśród 

mieszkańców Poznania wiedzy na temat systemu wspierania rodziny, zwiększenie dostępności 

placówek wsparcia dziennego, realizowanie programów służących wszechstronnemu rozwojowi 

dzieci i młodzieży oraz godzeniu przez dorosłych życia rodzinnego i zawodowego, a także 

zapewnienie rodzinie ze zdiagnozowanymi problemami odpowiednie do potrzeb usługi, pomoc 

i świadczenia. Zadania realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne oraz organziacje 

pozarządowe. 

Prezydent Miasat Poznania ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań wpisujących się 

w przyjęty Program: 

I. Konkurs nr 11/2018 ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności 

pożytku publicznego i o wolntariacie na zadania: 

1) Pomoc na rzecz rodzin i dzieci miedzy innymi poprzez dzialania wolontaryjne w poznańskich 

rodzinach, rozwój edukację małego dziecka (zawarto 4 umowy na realizację zadania), 

2) Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności 

w wypełnianiu swoich zadań (zawarto 5 umów na realizację zadania), 
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3) Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (zawarto 4 umowy na realizację zadania), 

4) Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie 

pracy podwórkowej poprzez wychowawcę, w tym między innymi działania w zakresie 

streetworkingu (zawarto 2 umowy na realizację zadania), 

5) Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach wsparcia dziennego prowadzonego w formie 

opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (zawarto 5 umów 

na realizację zadania). 

II. Konkurs nr 44/2018 ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz 

społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej". Środki 

budżetowe zostały wykorzystane na organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych 

dla dzieci i rodzin (zawarto 6 umów na realizację zadania). 

Ponadto zawartych zostało 8 umów z organizacjami pozarzadowymi rekomendowanymi przez Rady 

Osiedla na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in. na 

następujace zadania: 

- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej 

przez organizowanie wypoczynku letniego, 

- festyn integracyjny dla mieszkańców, 

- organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, 

- organizowanie półkoloni letnich dla dzieci i młodzieży. 

43 Uchwała Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie w sprawie 

ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

Celem wprowadzenia uchwały jest pomoc w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką 

nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.  Świadczenie przysługuje, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

· oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania, 

· w składanych, na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania 

podatnika – miasto Poznań, 

· rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 
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Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi 

sprawowana jest opieka. Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki 

ukończą 18 rok życia. 

W pierwszym półroczu 2018 r. w ramach Poznańskiego Świadczenia na Rzecz Wieloraczków złożono 

19 wniosków, które zakończono wydaniem decyzji przyznającej świadczenie. W pierwszym półroczu 

2018 r. na Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków wydatkowano kwotę 51 000,00 zł (51 

dzieci w 17 rodzinach, które wychowują trojaczki). 

44 Uchwała Nr LXIV/1185/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 r. w sprawie określenia 

realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2018 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: 

· zawarto 5 umów o zwrot kosztów wyposażenia 10 stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę 386 000 zł. Są to m.in. stanowiska: asystenci badania słuchu, 

asystentka w poradni okulistycznej, manager-rejestrator, asystent sterylizacyjny, pracownik do 

znakowania, pracownik do pakowania, kierowca-zaopatrzeniowiec, pracownik warsztatowy. 

Podpisana została również umowa o zwrot kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy dla 

osoby niepełnosprawnej w Biurze Poznań Kontakt na stanowisko broker informacji merytorycznej 

na kwotę 29 230 zł, 

· wypłacono siedmiu osobom niepełnosprawnym jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w kwocie 270 000 zł; sześć osób prowadzi działalność w sektorze usług, 

jedna osoba w sektorze handlu, 

· podpisano pięć umów dotyczących zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy na łączną kwotę 82 119 zł, 

· zawarto umowę dotyczącą zwrotu kosztów szkoleń jednego pracownika 

niepełnosprawnego w łącznej kwocie 6372 zł. Szkolenia dotyczą tematyki bezpieczeństwa żywności 

i auditowania m.in.: audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zagrożenia 

w łańcuchu żywnościowym, audytowanie dostawców przemysłu spożywczego, 

· przeprowadzono 26 weryfikacji prawidłowości realizacji zawartych umów z zakresu 

rehabilitacji zawodowej. 

W ramach zadań realizowanych przez PUP w Poznaniu finansowanych ze środków PFRON: 

· jedna osoba rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku „Terapia Zajęciowa”, 
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· jedna osoba rozpoczęła staż na stanowisku archiwisty, 

· jedna osoba ukończyła kurs archiwalny II stopnia. 

 

Ogółem uchwał Rady Miasta Poznania : 360 

 


