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1 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Stanowisko jest realizowane w przypadku wpływu wniosków o wyrażenie zgody, o którą 

każdorazowo występuje się do Rady Miasta. 

2 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Reprezentantem Miasta Poznania w Stowarzyszeniu WOKiSS jest Sekretarz Miasta Poznania, 

Stanisław Tamm.  

W szkoleniach WOKiSS w II 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. 

3 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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 
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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. 

4 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W marcu 2018 r. 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, tj. 

Poznańskie Centrum Świadczeń i Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności. Oba podmioty 

otrzymały dofinansowanie na realizację w 2018 r. projektów zgłoszonych do konkursu.  

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. 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 WZiSS 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 2018 roku 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 wparcie 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 uruchomiono Mobilny punkt pomocy medycznej, z którego mogły korzystać osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, zwłaszcza seniorzy. W kwietniu natomiast rozpoczęto 

realizację dwóch projektów wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących 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".  
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W II kwartale 2018 r., w ramach pilotażowego projektu, uruchomiono Miejską wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto kontynuowano realizację 2 programów polityki zdrowotnej 

rozpoczętych w 2016 r., ukierunkowanych na profilaktykę zakażeń wywołanych HPV oraz 

profilaktykę grypy sezonowej. Zorganizowano także - we współpracy z Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej - dwa duże wydarzenia o charakterze prozdrowotnym, które na stałe wpisały się 

w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Miasto, to jest Białą Sobotę (3 lutego) oraz festyn pn. 

„Poznań dla Zdrowia i Rodziny” (24 czerwca), których celem było 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 Miasto zapłaciło składkę członkowską w wysokości 7 500,00 zł. 

W II półroczu 2018 r., oprócz kontynuacji zadań rozpoczętych w pierwszym półroczu, Miasto Poznań 

zleciło w drodze otwartego konkursu ofert realizację dwóch pilotażowych zadań publicznych: 

- „Poznańska opaska medyczna” – opaska personalizowana dla osób w wieku 70+ zawierająca 

informacje o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach – w celu usprawnienia udzielania 

pomocy tym osobom w sytuacji nagłych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w przestrzeni publicznej; 

- „Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej 24 h” - realizacja działań o charakterze profilaktycznym 

i zdrowotnym (np. poradnictwo, zapewnienie dostępu do wybranych badań) w formie prowadzenia 

Punktu Profilaktyki Intymnej, dostępnego codziennie przez 24 godziny.  

W II półroczu Miasto podpisało także 2 umowy z miejskimi podmiotami leczniczymi, tj. ZOLiRM oraz 

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, na zakup gwarantowanych świadczeń 

opieki zdrowotnej dla mieszkańców Poznania z zakresu: 

- okulistyki – zabiegi usunięcia zaćmy dla osób w wieku 70+ (z budżetu Miasta sfinansowano 90 

operacji zaćmy wraz z wizytą kontrolną po zabiegu); 

- rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym dla osób 65+ (świadczeniami 

rehabilitacyjnymi, sfinansowanymi przez Miasto, objęto 95 osób.). 

Ponadto w okresie wakacyjnym włączono się po raz drugi w cykl wydarzeń organizowanych dla 

poznaniaków na MTP, którzy co środę mogli bezpłatnie korzystać z różnego rodzaju usług 

i świadczeń promujących zdrowie i zdrowy styl życia oraz mających na celu zapobieganie 

zachorowaniom.  

W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Miasto 

wsparło też finansowo organizację wydarzeń o charakterze naukowo-szkoleniowym (konferencje, 

sesja chirurgii online), promujących Poznań jako liczący się w kraju i za granicą ośrodek branży 

medycznej. 

5 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 
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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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określała, że do kompetencji 

rady gminy należy ustalanie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 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 09.09.2018 r. wynosiło 987,  

- 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 09.09.2018 r. wynosiło 705. 

Uchwała obowiązywała do 9.09.2018 r. 

Wchodząca w życie z dniem 09.03.2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) wprowadziła szereg zmian 

dotyczących procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i warunków ich 

sprzedaży. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ww. ustawy wprowadzono zakaz spożywania napojów 

w miejscach publicznych. Do ustawowych kompetencji rady gminy, w świetle art. 14 ust. 2b, należy 

ewentualne wprowadzenie odstępstw od ww. zakazu (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). 

6 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Współpraca zagraniczna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

EUROCITIES to sieć która aktualnie skupia samorządy ponad 140 największych miast Europy. Jej 

głównym zadaniem jest umożliwianie członkom wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów 

mających na celu poprawę życia mieszkańców. EUROCITIES współpracuje z instytucjami Unii 

Europejskiej. Podczas konferencji "Creative Competitive Cities: Building our Future Together" 
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organizowanej przez EUROCITIES uczestnicy dyskutowali na temat aktualnych miejskich wyzwań. 

Wraz z konferencją, która zorganizowana została 28-30 listopada 2018 r. w Edynburgu, odbyło się 

Walne Zebranie Członków EUROCITIES, podczas którego Poznań reprezentował Zastępca 

Prezydenta, Mariusz Wiśniewski. W konferencju udział wzięła także Anna Aleksandrzak, 

Pełnomocniczka Prezydenta ds. kontaktów instytucjonalnych, pełniąca także funkcję osoby do 

kontaktów z EUROCITIES. W ramach "Book Nook" - zakątka książki utworzonego podczas 

konferencji, uczestnicy pozostawili publikacje o swoich miastach, które potem przekazane będą do 

biblioteki w Edynburgu. 

7 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- uchwała została uchylona Uchwałą Nr LXXII/1338/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

04-09-2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu. 

8 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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

alkoholizmowi strażnicy miejscy podjęli 1591 interwencji w miejscach objętych zakazem spożywania 

alkoholu. Wobec osób niestosujących się do przepisów zastosowali 1183 postępowania mandatowe 

i 331 pouczeń, a także skierowali 17 wniosków o ukaranie do sądu.  Działając w ramach ustawy 

nałożyli także 14 mandatów karnych, zastosowali 2 pouczenia oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie 

do sądu za nieuwidacznianie w miejscach sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. 

W drugim półroczu 2018 r. wszczęto na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 10 

postępowań administracyjnych w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim 

i z tego tytułu cofnięto w 3 punktach zezwolenia (razem 9 zezwoleń). 

9 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Poprzez poznańskiego przedstawiciela we władzach „Forum Rewitalizacji” (p. Lech Podbrez) istnieje 

stały kontakt roboczy oraz przepływ informacji. 

10 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Współpraca zagraniczna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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 współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami.  Miasto Poznań 

poprzez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną (PLOT), która reprezentuje Miasto w ECM, 

pozostaje w stałym kontakcie z członkami organizacji poprzez intranet ECM, a także 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 
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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 po rady, podpowiedzi i konsultacje w ww. zakresie. 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. 

W dniach 25-26 listopada 2019 r. we Lwowie odbyły się warsztaty Grupy Roboczej ECM – Informcja 

Turystyczna, w których uczestniczyli przedstawiciele PLOT-u. Podczas warsztatów dyskutowano na 

temat nowej koncepcji funkcjonowania i roli informacji turystycznych w mieście. Zastanawiano się 

nad nowymi formami udzielania informacji, a także nad rozszerzeniem roli informacji turystycznych. 

Zaprezentowano wyniki badań dotyczących informacji turystycznych miast należących do ECM. 

Przedstawiono najlepsze sposoby na stworzenie marki turystycznej i przeprowadzenie skutecznej 

kampanii marketingowej. 

Dzięki współpracy PLOT-u w ramach działań ECM i wymianie danych dotyczących ruchu 

turystycznego, Miasto Poznań znalazło się w 14. edycji raportu ECM będącego analizą porównawczą 

najważniejszych danych z 126 europejskich miast. Zawiera on analizę porównawczą obłożenia 

hotelowego na podstawie danych z głównych europejskich rynków. Dodatkowo przedstawia analizę 

turystyki miejskiej w odniesieniu do turystyki narodowej, ilości miejsc noclegowych, obłożenia 

i gęstości turystycznej. 

11 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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

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

w oparciu o ww. stanowisko 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. 
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12 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Współpraca zagraniczna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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, co jest 

wykorzystane przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. 

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 kierunku MICE 

i uwiarygodnia jego ofertę. W 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 

kierunków  turystyki biznesowej na świecie. Za cały 2018 rok udało się wprowadzić i zatwierdzić już 

19 takich wydarzeń, co będzie oznaczać kolejny awans dla Poznania. 

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 

targowych.   

W listopadzie 2018 r. Poznań był reprezentowany na 57. Walnym Zebraniu ICCA przez 

przedstawiciela Międzynarodowych Targów Poznańskich, które są członkiem PLOT i z którymi PCB 

współpracuje przy pozyskaniu wszystkich dużych wydarzeń. Podczas Walnego Zebrania 

przeprowadzono szereg spotkań z klientami stowarzyszeniowymi, w efekcie których rozpoczęto 

rozmowy na temat pozyskania dla Poznania spotkań i kongresów w nadchodzących latach 

2020-2026. 

13 Uchwała nr XLI/475/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie 
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zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 

sfinansowania inwestycji drogowych w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

· stan zadłużenia z tytułu umowy nr 24.754 - 0,00 zł, kredyt został całkowicie spłacony 

14.09.2018 roku 

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

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

14 września 2018 r. Miasto Poznań spłaciło ostatnią ratę kapitałową w wysokości 10.000.000,00 zł 

i zapłaciło odsetki w wysokości 46 178,89 zł. 

14 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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 były następujące zadania dot. zasad prawidłowego żywienia, których 

beneficjentami były 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, 

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. 
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Również podczas wydarzeń prozdrowotnych współorganizowanych w 2018 r. przez Miasto, takich 

jak „Biała Sobota”, festyn zdrowotny, „Lato zdrowe i międzypokoleniowe” duży nacisk kładziono 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 mogła także skorzystać z projektu 

realizowanego przez Miasto ze środków Ministerstwa Zdrowia pn. „Tworzenie grup wsparcia dla 

osób z otyłością”, do którego rekrutacja rozpoczęła się w czerwcu 2018 r. a zadanie trwało do końca 

roku.    

W II półroczu 2018 r. również, w ramach zadania pn. „PO_ZDROWIE_nia Z KUCHNI” dotowanego 

przez Miasto, zorganizowano i przeprowadzono  cykl 12 spotkań edukacyjnych związanych 

z profilaktyką chorób cywilizacyjnych (otyłość, nadwaga, choroby układu krążenia, i układu 

pokarmowego), z których skorzystać mogły osoby 18+. 

15 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zmiana uchwały dotyczyła podziału planu na części: 

- WSCHODNI KLIN ZIELENI A część A, 

- WSCHODNI KLIN ZIELENI A część B. 

16 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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., 
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- 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, 

- 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, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXII/1340/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04.09.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 6931 z dnia 11.09.2018 r. 

17 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 03.02.2011r., 
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- 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 

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, 
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- do 29.06.2018 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXII/1339/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04.09. 2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 6930  z dnia 11.09.2018 r. 

18 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXIV/1396/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16.10.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 8255 z dnia 25.10.2018 r. 

19 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 

ulicy Droga Dębińska” w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXIII/1360/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25.09.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 7490 z dnia 04.10.2018 r. 

20 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- plan został uchylony uchwałą Nr LXXIV/1394/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16.10.2018 r. 

21 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Wypracowano rozwiązania dotyczące wytycznych dla funkcjonowania ogródków gastronomicznych 

na płycie Starego Rynku w zakresie estetyki elementów infrastruktury, stawek czynszu i przepisów 

porządkowych. 

22 Uchwała Nr XXIV/315/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie 
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przystąpienia Miasta Poznania do stowarzyszenia Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Miasto Poznań kontynuje współpracę ze stowarzyszeniem. 

23 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- uchwała została uchylona uchwałą Nr LXXIV/1394/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

16.10.2018 r. 

24 Uchwała Nr XLVII/733/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

powołania Rady Rodziny Dużej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 
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na dzień 31.12.2018 

W 2018 roku Rada kontynuowała swoje działania. Odbyły się 4 posiedzenia Rady. 

25 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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, co wynika z art. 85 ustawy o transporcie drogowym i działania nadzorcze wynikające 

z art. 83 ustawy.  

W wyniku tych działań, w II półroczu 2018 r. przyjęto 760 wniosków aktualizacyjnych. 

26 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie informacji pozyskanych od poszczególnych zarządców (Zarząd Dróg Miejskich, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego, PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., zarządcy lotnisk: Ławica i Krzesiny) opracowano sprawozdania 

przedstawiające postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem 

drogowym, tramwajowym, kolejowym i lotniczym zapisanych w Programie ochrony środowiska 

przed hałasem dla miasta Poznania za rok 2017. 

Uchwała straciła moc dnia 18 lipca 2018 r. w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 

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

środowiska przed hałasem dla miasta Poznania” na lata 2018-2023. 

27 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. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

ZDM podpisał aneks nr 2 do umowy nr DR/9/2014 z dnia 9.09.2014 r. ze spółką Lidl dotyczącą 

rozszerzenia zakresu prac o budowę dodatkowego pasa ruchu oraz chodnika po stronie wschodniej 

ul. Naramowickiej. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową - odbiór miał miejsce 21 grudnia 

2018 r.  

Zgodnie z umową Inwestor jest także zobowiązany do wybudowania przedłużenia ul. Dworskiej do 

wysokości wjazdu na parking sklepu. Pomimo uzyskania decyzji o zezwoleniu na inwestycję celu 

publicznego Inwestor nie może rozpocząć budowy z powodu odmowy wydania gruntu przez 

jednego z właścicieli. W związku z powyższym została wszczęta egzekucja administracyjna - termin 

rozpoczęcia prac budowlanych jest uwarunkowany zakończeniem postępowania administracyjnego. 

Ponadto w dniu 6 czerwca 2018 r. zostało podpisane z firmą KFG Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie 

aktualizacji dokumentacji projektowej do budowy wyniesionego skrzyżowania na ul. Karpiej 

i Dworskiej, przygotowywanej na zlecenie ZDM ze środków Rady Osiedla Naramowice, dotyczącej 

dostosowania skrzyżowania do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej o dł. 18 m. W dniu 29 

listopada 2018 r. przedmiotowa firma przekazała projekt wykonawczy na ww. skrzyżowanie. 

28 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Polityka lokalowa 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Budownictwo mieszkaniowe oraz zadania z zakresu remontów budynków 

Inwestycje zrealizowane: 

W 2018 roku zakończona została realizacja 2 inwestycji budownictwa komunalnego. Do użytku 

oddanych zostało łącznie 140 mieszkań i 4 lokale użytkowe: 

- ul. Dymka 220, 222 – 2 budynki, 94 mieszkania, 2 lokale użytkowe; 

- ul. Zawady 7, 9 – 2 budynki, 46 mieszkań, 2 lokale użytkowe. 

Ponadto zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne obejmujące budowę chodnika przy ul. 

Darzyborskiej, mającego ułatwić dojście do przystanku autobusowego mieszczącego się przy ul. 

Borówki. W 2019 r. planowane jest wykonanie oświetlenia przedmiotowego chodnika. 
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Inwestycje w realizacji: 

1. ul. Biskupińska (lokale komunalne) - 120 lokali mieszkalnych, osiem wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych III - kondygnacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, 

parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie). Trwają prace wykończeniowe. Równolegle 

Aquanet S.A. buduje sieci wod-kan, do których podłączone zostanie osiedle. Po podłączeniu osiedla 

do sieci możliwe będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków. Przewidywany 

termin - koniec II kwartału 2019 r. 

2. ul. Darzyborska (lokale socjalne) - 50 lokali mieszkalnych, sześć wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, jednokondygnacyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, parkingi, 

drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie) Trwają prace budowlane. Przewidywany termin 

ukończenia - IV kwartał 2019 r. 

Inwestycje przygotowywane do realizacji – planowane rozpoczęcie budowy w 2019 r.: 

1. ul. Opolska (lokale komunalne) – Etap I - 287 mieszkań, 6 lokali użytkowych, osiedle 

składające się z pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych niepodpiwniczonych wraz 

z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie). Trwa 

opracowywanie dokumentacji projektowej wykonawczej osiedla oraz procedura uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę. Planowany termin rozpoczęcia budowy - II kwartał 2019 r. 

2. ul. Hulewiczów (lokale komunalne) - 55 mieszkań, 1 lokal użytkowy, jeden budynek 

wielorodzinny, niepodpiwniczony. Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę budynku oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej przygotowanej 

przez Projektanta. Planowany termin rozpoczęcia budowy - II kwartał 2019 r. 

3. ul. Darzyborska (lokale komunalne) – 252 mieszkań, 1 duży lokal użytkowy z możliwością 

podziału, siedem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niepodpiwniczonych oraz 

zagospodarowanie terenu (plac zabaw, parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie). 

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla pięciu z siedmiu budynków. Trwa przygotowywanie 

projektów sieci niezbędnych do obsługi osiedla. Planowany termin rozpoczęcia budowy - IV kwartał 

2019 r. 

Najważniejsze Inwestycje w trakcie przygotowywania – prace koncepcyjne i projektowe: 

1. ul. Opolska (lokale komunalne) – ETAP II - około 1100 lokali mieszkalnych, 2 duże lokale 

użytkowe z możliwością podziału, osiedle składające się z około czterdziestu wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych niepodpiwniczonych wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, 

parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie). Na podstawie przygotowanej koncepcji 

architektoniczno – urbanistycznej oszacowana została ilość planowanych mieszkań. Spółka 

wystąpiła o potwierdzenie możliwości zapewnienia mediów (woda, ścieki, prąd, gaz, ciepło). W roku 

2019 planowane jest zlecenie opracowania projektu osiedla. 

2. ul. Unii Lubelskiej (lokale komunalne) - około 160 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe 
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z możliwością podziału, dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z zagospodarowaniem terenu 

(plac zabaw, parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, oświetlenie). Dla inwestycji opracowana została 

koncepcja architektoniczno - urbanistyczna wraz z analizą chłonności. Spółka wystąpiła do gestorów 

mediów o potwierdzenie możliwości zapewnienia podłączeń do sieci. Po uzyskaniu decyzji 

o warunkach zabudowy, Spółka przystąpi do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej 

osiedla. 

3. ul. Darzyborska (lokale komunalne) – ETAP III - około 300 lokali mieszkalnych, 4-6 lokali 

użytkowych, osiedle wielorodzinnych budynków mieszkalnych niepodpiwniczonych wraz 

z infrastrukturą. Dla inwestycji opracowywana jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna 

niezbędna do uzyskania warunków zabudowy. Na podstawie przygotowanego materiału 

oszacowana zostanie ilość planowanych mieszkań, a Spółka wystąpi do gestorów mediów 

o potwierdzenie możliwości zapewnienia podłączenia do sieci. Planowane jest uzyskanie decyzji 

o warunkach zabudowy i przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Inne zadania inwestycyjne: 

1. Remont zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt – 6 pawilonów, 15 lokali 

użytkowych. Trwa przygotowywanie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

mającego na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy remontu zespołu pawilonów handlowo 

usługowych. Zakładany termin rozpoczęcia prac to początek II kwartału 2019 r. 

2. Rondo Kaponiera – zagospodarowanie lokalu użytkowego. Podział dużego lokalu pod 

rondem Kaponiera, na mniejsze lokale użytkowe. Trwa końcowa faza etapu projektowego. 

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 

Zakwalifikowano 3 wnioski w ramach pilotażowego programu „Minigranty dla seniorów”. Program 

realizowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców powyżej 65 roku życia 

zajmujących lokale mieszkalne lub socjalne w zasobie mieszkaniowym miasta Poznania. 

Oddano do użytku 3 lokale w budynkach budowanych przez Spółkę przy ul. Zawady 7 i ul. Zawady 9  

- przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Zamiana lokali 

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

- przeprowadzono 46 zamian lokali mieszkalnych, w tym 25 zamiany na lokale w budynkach 

nowowybudowanych i poddanych renowacji; 

- zagospodarowano 15 pustostanów, z których 14 zostało wyremontowanych przez nowych 

najemców, po dokonaniu zamiany; 

- spośród zwolnionych w wyniku zamiany lokali 23 zostały przeznaczone do zagospodarowania jako 
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lokale socjalne. 

Program realizowany był w latach 2014-2018. Kolejna edycja Programu została uchwalona Uchwałą 

Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. 

29 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała jednorazowo określiła enumeratywną listę obiektów udostępnianych przewoźnikom oraz 

zasady i warunki korzystania z tych obiektów. 

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

poznańskiej przedsiębiorczości. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa zrealizował następujące 

działania: 

1) Wspieranie startupów w Przestrzeni Pracy Wspólnej Plus Jeden: 

· w przestrzeni coworku pracowało łącznie ok. 3000 osób, 

· zorganizowano 60 różnych wydarzeń  (szkoleń, warsztatów, spotkań), w których 

uczestniczyło ponad 2000 osób; 

2) Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego w obszarze wspierania 

przedsiębiorczości: 

· w II półroczu 2018 r. podpisano 25 umów, na podstawie których przeprowadzono 25 

warsztatów, w których wzięło udział ok. 350 osób; 

3) Usługi Ośrodka Doradczo – Szkoleniowego dla początkujących przedsiębiorców:  

· zorganizowano 27 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 656 osób, 

· w ramach współpracy z radcami prawnymi Urzędu Miasta Poznania pomocy prawnej 
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udzielono 14 osobom, 

· przeprowadzono zajęcia ze studentami poznańskich uczelni wyższych – na Uniwersytecie 

Artystycznym w Poznaniu – dla ok. 40 osób, na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego 

w Poznaniu – dla ok. 20 osób, na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Biologii – 

dla  ok. 70 osób, na UEP – dla ok. 30 osób, łącznie w zajęciach na uczelniach uczestniczyło ok. 160 

studentów, 

· przeprowadzono zajęcia i warsztaty dla uczniów ZSE im. Staszica –  dla 130 uczniów, ZSP im. 

Lelewela – dla 60 uczniów,  SP nr 57 – dla 12 uczniów, 

· udzielono pomocy merytorycznej 52 przedsiębiorcom obcokrajowcom – obsługa w języku 

angielskim; 

4) Program wsparcia unikatowych rzemiosł – „Zaułek Rzemiosła”: 

·           promowano program w trakcie Festiwalu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych na MTP (stoiska 

prezentujące program szerokiej publiczności), 

· zorganizowano 2 specjalistyczne szkolenia łącznie dla 35 uczestników programu oraz osób 

zainteresowanych nt. promocji i sprzedaży rękodzieła za pomocą mediów społecznościowych.  

 

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

rzecz wspierania poznańskiej przedsiębiorczości: 

· Przyciągnięcie do Poznania nowych inwestorów z sektorów priorytetowych: Homag 

(centrum R&D), Payworks (firma IT, specjalizująca się w płatnościach online), FEV (branża 

motoryzacyjna), Transcosmos (multijęzykowe centrum obsługi klienta), Conectys (wielojęzyczne 

centrum obsługi klienta), Carlsberg (przejęcie Genpact i powstanie Carslberg Global Business 

Services, m.in. centrum F&A), Venture Devs (firma IT), Nordcloud (rozwój centrum R&D, IT), Arvato, 

(nowe centrum dla firmy PayPal), Sii (rozwój firmy IT), Volkswagen Group Services (rebranding firmy 

AutoVision, centrum F&A Volkswagena), GSK (centrum F&A), Hicron (nowy projekt IT dla firmy 

motoryzacyjnej). 

· 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, Polsko-Brytyjską Izbę 

Gospodarczą BPCC, Polsko-Niemiecką Izbę Gospodarczą AHK, Polsko-Skandynawską Izbę 

Gospodarczą, Niemieckie Koło Gospodarcze DWK i inne. 

· Współorganizacja imprez promujących przedsiębiorczość w Poznaniu, np.: VI Polski Kongres 

Przedsiębiorczości w Poznaniu. Najważniejszym celem kongresu było stworzenie platformy 

porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorców, naukowców, samorządowców 
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oraz administracji centralnej. 

· Udział w imprezach promujących Poznań jako lokalizację inwestycji z branż priorytetowych: 

Innotech Summit 2018 Destination Nordics Emerging Europe, Sztokholm – wydarzenie 

organizowane przez stowarzyszenie Emerging Europe, 1st Polish IT Summit w Londynie – 

konferencji organizowanej przez Brytyjsko-Polską Izbę Gospodarczą BPCC, celem było nawiązanie 

kontaktów z brytyjskimi firmami z sektora IT. 

· Udział w największych europejskich targach nieruchomości EXPO REAL w Monachium, gdzie 

zaprezentowano 21 ofert inwestycyjnych oraz wizję Miasta dla terenu Wolnych Torów. 

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

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

· Organizacja „Tygodnia BPO/SSC”, cyklu warsztatów dla uczniów szkół średnich, podczas 

których poznali możliwości kariery w firmach z sektora usług nowoczesnych. Do organizacji włączyło 

się 17 firm z sektora, m.in. A. Schulman, CenturyLink, Franklin Templeton Investments, Rockwool. 

· Współpraca z uczelniami 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.  

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

prezentacji oferty dla przedsiębiorców. 

· 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 Game Industry Conference w Poznaniu, udział w specjalistycznych targach w Mińsku 

DevGamm Mińsk. 

· Współpraca z Portem Lotniczym Poznań-Ławica w zakresie promocji Miasta i pozyskiwania 

nowych połączeń biznesowych. 

· Zamieszczenie reklam zachęcających do inwestowania w Poznaniu w magazynie 

Kaleidoscope (magazyn pokładowy PLL LOT), magazynie targowym Targów Mieszkań i Domów, 

magazynie CEE Investment Awards oraz dwumiesięczniku Outsourcing & More 

· Nagrody: 

o TOP 10 EMEA Tech Cities – ranking CBRE „EMEA Tech Cities” identyfikuje największe klastry 

technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Poznań został sklasyfikowany na ósmym 

miejscu w kategorii „Growth Clusters”, czyli wśród miast z największym potencjałem wzrostu 
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w sektorze technologicznym. 

31 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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”, 

- uchwała została uchylona uchwałą Nr LXXIV/1391/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

16.10.2018 r. 

32 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Od 1 listopada 2018 r. Spółka Zakład Zagospodarowania Odpadów ogłosiła na Instalacji do odzysku 

odpadów biodegradowalnych tzw. Pierwszy Dzień Dostepności, co oznacza, że Biokompostownia 

weszła w fazę eksploatacji.  

Wydział Gospodarki Komunalnej zgodnie z zapisami umów nadal koordynuje dostarczany do 

Biokompsotowni strumień odpadów z Regionu II. 

33 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W związku z przynależnością Poznania do VI Fazy Europejskiej Sieci Zdrowych Miast WHO 

(przypadającej na lata 2014-2018) w 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 2018 r. zapłacono roczną składkę członkowską z tytułu przynależności do Europejskiej 

Sieci Zdrowych Miast WHO w wysokości 20 832 zł. 

34 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Jednostki pomocnicze Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr LXXIII/1369/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25 

września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład 

obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania. 

35 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 25.09.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Przedstawicieli Spalarni. Tematem 

przewodnim była tzw. ekotoksycznośc żużli ze spalarni w świetle unijnych przepisów w zakresie 

odpadów oraz z zakresu warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej 

z terminczego przekszatałcenia odpadów.  

Na prośbę Minstra Energii przedstawiciele Miasta Poznania uczestniczyli w pracach nad projektami 

aktów prawnych, tj: 
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· rozporządzeniem Rady Ministrów ws. warunków technicznych kwalifikowania części energii 

odzyskanej z termicznego przekształcenia,  

·             rozporządzeniem Rady Ministrów ws. ceny referencyjnej energii elektycznej z odnawialnych 

źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2019 r. 

36 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została uchylona uchwałą Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 

r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

37 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 

i Wszystkich Świętych” w Poznaniu.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- uchwała została uchylona uchwałą Nr LXXIV/1394/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

16.10.2018 r. 

38 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
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- 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, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXIII/1361/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25.09.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 7565 z dnia 04.10.2018 r. 

39 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Realizacji zadań w ramach Szlaku Piastowskiego w 2018 roku: 

1. Głównym wydarzeniem koordynowanym przez Stowarzyszenie jest Weekend na Szlaku 

Piastowski. Akcje przeprowadzono przy częściowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego (dotacja w wysokości 40 tys. zł). W 2018 r. głównym motywem 

zorganizowanego w Noc Świętojańską weekendu były „Słowiańskie obrzędy i legendy”. W imprezie 

uczestniczyło ok. 7 tys. osób, które mogło wybierać spośród 70 różnych atrakcji przygotowanych 

przez 22 obiekty Szlaku Piastowskiego.  Promocja w mediach społecznościowych: oferty Weekendu 

dotarły do 120 tys. osób. 

2. Zorganizowano II Piastowski Tryptyk Organowy „Posłuchaj głosu piastowskich świątyń” czyli 

wprowadzono oferty koncertów organowych do kościołów należących do obiektów Szlaku 

Piastowskiego. W 2018 r. wzięło w nich udział 500 osób, a informacja w mediach 

społecznościowych dotarła do 20 tys. osób. Wyprodukowano plakaty i ulotki promujące 

wydarzenie, wysłano także informacje prasowe.  

3. Wprowadzono Monitoring dostępności turystycznej obiektów Szlaku. 

4. Przeprowadzono dla wszystkich obiektów Szlaku warsztaty z promocji internetowej i mediów 

społecznościowych. 
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5. Wprowadzono do otwartej sprzedaży pakiety pobytowe na Szlaku Piastowskim. Działanie to było 

poprzedzone uzyskaniem odpowiednich zabezpieczeń finansowych oraz wpisaniem podmiotu do 

rejestru Marszałka Województwa Wielkopolskiego – do ewidencji organizatorów i pośredników 

turystycznych.  

6. Zaktualizowano aplikację na telefony komórkowe „Szlak Piastowski”. 

7. Prowadzono bieżąco działalność biura, która polega na aktualizacji strony 

www.www.szlakpiastowski.travel, a także pełni rolę wirtualnego biura informacji turystycznej dla 

wszystkich zainteresowanych Szlakiem Piastowskim (informacja dostępna telefonicznie i mailowo). 

8. Opublikowano mapy atrakcji turystycznych Szlaku, kalendarium i katalog z ofertą 

touroperatorską Szlaku.  

9. Przygotowano i promowano film promujący ofertę Szlaku Piastowskiego. 

10.Przeprowadzono podróż studyjną dla dziennikarzy czasie trwania Weekendu na Szlaku 

Piastowskim. 

40 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem warunkującym możliwość ubiegania się m.in. 

o środki unijne na dofinansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia efektywności 

energetycznej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera m.in. listę przedsięwzięć planowanych do 

realizacji w obszarze transportu. Mają one na celu poprawę dostępności transportowej Miasta 

Poznania poprzez np. modernizacje infrastruktury drogowej czy rozbudowy stref uspokojonego 

ruchu. Obecnie trwają prace nad realizacją zapisanych działań. 

41 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwałą została uchylona Uchwałą Nr LXXIV/1397/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 

października 2018 r. w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych 
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w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

42 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- plan został uchwalony uchwałą Nr V/49/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8-01-2019 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2019, poz. 932 z dnia 24.01.2019 r. 

43 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Polityka lokalowa 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Wojewódzki Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r., stwierdził nieważność 

zaskarżonej uchwały 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.  
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Wyrok jest prawomocny.  

Biuro Spraw Lokalowych przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i ZKZL sp. 

z o.o. przygotuje nowy projekt uchwały umożliwiający sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych 

zwolnionych z dyspozycji Policji. 

WGN przy współpracy z BSL i ZKZL sp. z o.o. będzie prowadził negocjacje z Komendantem Policji 

w kwestii przygotowania aneksu do porozumienia zawartego między Miastem Poznań 

a Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji z dnia 8.04.2015 r. 

44 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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. 

45 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- 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, 
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- 28.06.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXIII/1359/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25.09.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 7620 z dnia 05.10.2018 r. 

46 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Programy sektorowe opracowywane są przez wydziały i jednostki merytoryczne. Wydział Rozwoju 

Miasta i Współpracy Międzynarodowej  w ramach konsultacji opiniuje na bieżąco zgłoszone 

projekty programów. 

47 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania do ponownego opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu. 

48 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Projekt „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”  
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otrzymał dofinansowanie i wprowadzony został do WPF. 

49 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Prezydent Miasta Poznania był reprezentantem Miasta w ZMP, pełniąc jednocześnie funkcję 

w Zarządzie Organizacji. W II półroczu 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Związku Miast 

Polskich: 24.08. Kępno, 14.09. Bytom, 16.11. Łódź, 14.12. Częstochowa, podczas których Miasto 

Poznań wnosiło opinie do proponowanych dokumentów znajdujących się w procesie legislacyjnym.  

Na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 5.02.2019 r. podjęta została Uchwała Nr VI/59/VIII/2019 

w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Poznania do Związku Miast Polskich. Delegatem 

został p. Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania. 

Przedmiotowa uchwała została uchylona powyższym aktem. 

50 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Na mocy przyjętej uchwały w dniu 20.03.2017 r. Pływalnia Miejska ATLANTIS rozpoczęła procedurę 

wyboru wykonawcy realizacji inwestycji modernizacji systemu elektronicznej obsługi klienta. 

W wyniku postępowania na wykonawcę zadania wybrano firmę FITNET sp z o.o. Koszt realizacji 

zadania to 109.773,81 zł brutto.  

W dniu 15.10.2018 r. zakupiono serwer plików, który jest niezbędny do bezpiecznego 

archiwizowania danych Pływalni. Koszt tego zadania wyniósł 9.360,30 zł.  

Łączny koszt: 119.134,11 zł. 

51 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). 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Miasto Poznań jako członek projektu systematycznie otrzymuje materiały generowane przez 

pozostałych współpartnerów dotyczące rozwiązań w zakresie podnoszenia atrakcyjności ruchu 

rowerowego w innych europejskich miastach. Przekazywane informacje o aktualnych trendach 

w obszarze transportu rowerowego są wykorzystywane podczas realizacji bieżących zadań 

operacyjnych. 

52 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

- w związku z przygotowywaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp Obszaru 

Staromiejskiego prace nad mpzp „W rejonie ulicy Klasztornej" w Poznaniu zostały wstrzymane, 

- uchwała została uchylona uchwałą Nr LXXIV/1394/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

16.10.2018 r. 

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

kredytów na rynku krajowym. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 10 października 2018 r. Miasto spłaciło kredyty zaciągnięte w Banku Polskiej Spółdzielczości 

S.A. w następujących wysokościach: 

· umowa nr 2687216/164/JST/POZ/17 – 44.900.000,00 zł, 

· umowa nr 2687216/163/JST/POZ/17 – 40.000.000,00 zł, 

· umowa nr 2687216/161/JST/POZ/17 – 30.000.000,00 zł. 

W dniu 28 września 2018 r. z tytułu powyższych umów kredytowych Miasto zapłaciło odsetki 

w wysokości:  
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· umowa nr 2687216/164/JST/POZ/17, wysokość odsetek 203 710,68 zł,  

· umowa nr 2687216/163/JST/POZ/17, wysokość odsetek 182 487,67 zł, 

· umowa nr 2687216/161/JST/POZ/17, wysokość odsetek 136 865,75 zł. 

Natomiast 10 października 2018 r. zostały zapłacone odsetki w wysokości: 

· umowa nr 2687216/164/JST/POZ/17, wysokość odsetek 22 388,49 zł,  

· umowa nr 2687216/163/JST/POZ/17, wysokość odsetek 20 054,80 zł, 

· umowa nr 2687216/161/JST/POZ/17, wysokość odsetek 15 041,10 zł. 

Ponadto w celu spełnienia zapisów umów Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank 

sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2018 rok. 

54 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zawieszono realizację projektu i odstąpiono od popisywania umowy o dofinansowanie w ramach 

Działania 3.3.3 WRPO 2014-2020. Jednocześnie Miasto Poznań pismem z 22 listopada 2018 r. 

zwróciło się do IZ WRPO z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia kwoty dofinansowania 

zarezerwowanej dla przedmiotowej inwestycji na projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła 

transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” na co Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę pismem z 7 stycznia 2019 r. 

55 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 22.02.2019 

Strona 36 z 92 

Lp Stan realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 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, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXII/1339/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04.09.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 6930 z dnia 11.09.2018 r. 

56 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Wzory formularzy zostały udostępnione na stronie internetowej Miasta Poznania, a także 

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

57 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwalone stawki stanowiły 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. 

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

wyniosło 168.952.051,01 zł. 

W II półroczu 2018 r. spośród osób prawnych z preferencyjnej stawki dla budynków związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej skorzystały 22 nieruchomości, co skutkowało obniżeniem 

wysokości podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 33.821,99 zł. 

Spośród osób fizycznych w II półroczu 2018 r. z ww. stawki skorzystało 13 nieruchomości, co 

skutkowało obniżeniem wysokości podatku o kwotę 7.053,15 zł. Wykonanie dochodów z tytułu 
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podatku od nieruchomości osób fizycznych za II półrocze 2018 r. wyniosło  22 547 937,69 zł. 

58 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Usunięto 1330 szt. pojazdów. 

Uchwała obowiązywała do 31.12.2018 r. Uchwała utraciła moc obowiązującą w związku z wejściem 

w życie uchwały Nr III/19/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie ustalenia 

opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 

59 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wyraził zgodę na zawarcie przez Szpital Miejski im. Franciszka 

Raszei z siedzibą  w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 w trybie bezprzetargowym umowy najmu na 

rzecz podmiotu wyłonionego w konkursie ofert na udzielanie diagnostycznych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie radiologii klasycznej, pomieszczeń o powierzchni 361 m2 znajdujących się 

w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu, na okres 8 lat. 

60 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 

Opieki Zdrowotnej w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie 

z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych 
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i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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. 

Porozumienie zostało zawarte 21.12.2017 r. 

61 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 roku realizowana była współpraca Miasta Poznania z organizacjami 

pozarządowymi, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy. W tym okresie realizowano 

następujące formy współpracy: 
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• Miasto wystosowało ponad 40 zaproszeń do złożenia małych grantów i ogłosiło ponad 30 

otwartych konkursów ofert, 

• przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w opiniowaniu ofert w ramach 

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 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, wysyłanie mailingu, prowadzenie profilu na Facebooku). 

62 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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 06-03-2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/1276/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 

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 były następujące cele szczegółowe:  

1) Realizowanie programów profilaktycznych oraz działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

2) Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w sytuacji nadużywania napojów 
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alkoholowych oraz stosowania przemocy, 

3) Podejmowanie działań o charakterze terapeutycznym, prowadzących m. in. do poprawy 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 były poprzez szczegółowe zadania zlecane 

organizacjom pozarządowym, jednostkom miejskim oraz innym podmiotom zajmującym się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Poznaniu. 

63 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 

16.03.2018 r. (zmienionego Zarządzeniem Nr 424/2018/P z dnia 18.06.2018 r., Zarządzeniem Nr 

580/2018/P z dnia 16.08.2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 807/2018/P z dnia 9.11.2018 r.) powołano 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny prowadzi działania m.in. 

w zakresie czynności związanych z „Niebieską kartą”. 

64 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

Termin realizacji sprawy : 2018-09-03 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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We wrześniu 2018 r. sporządzono Diagnozę potrzeb i oczekiwań ludzi młodych, sporządzoną na 

podstawie warsztatów i badań ankietowych, która posłużyła do opracowania projektu Polityki.  

Przygotowany projekt dokumentu „Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025” 

został poddany kosultacjom społecznym, które trwały od 11 do 25 września 2018 r. Celem 

konsultacji było upowszechnienie założeń dokumentu oraz zebranie uwag i sugestii interesariuszy, 

które przyczyniły się do wzbogacenia tego dokumentu o istotne dla młodych kwestie, tak by jak 

najpełniej odpowiadał na ich potrzeby i oczekiwania. Do udziału w konsultacjach zaproszono 

wszystkich mieszkańców Poznania, Młodzieżową Radę Miasta Poznania, samorządy uczniowskie 

szkół ponadpodstawowych i artystycznych na terenie Poznania, samorządy studenckie uczelni 

z siedzibą na terenie Poznania, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty. 

Informacja z przebiegu konsultacji została upubliczniona na miejskiej stronie poświęconej 

konsultacjom społecznym. Uwagi i propozycje można było zgłaszać w formie elektronicznej, pocztą 

tradycyjną oraz osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. 

16 października 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LXXIV/1408/VII/2018 w sprawie 

przyjęcia „Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. 

65 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W uchwale ustalono dotację przedmiotową w wysokości 1 770 000,00 zł.  

Powyższa dotacja została wykorzystana w całości przez Zakład Lasów Poznańskich. 

66 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, 

w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla 

rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców. Dotacja została wykorzystana na 

udostępnianie i utrzymanie obiektów sportowych. 
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W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LXXIII/1362/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. 

67 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie miasta Poznania stanowią dochód własny gminy. Wysokość opłat ustala 

corocznie Rada Miasta Poznania w drodze uchwały, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2016.656 – 

j.t.). Wysokość opłat została uchwalona w wysokości maksymalnych stawek ogłoszonych 

w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. (M. P. 2017.769).  

Uchwała obowiązywała w 2018 r.  

W 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. 

68 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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; 
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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. 

69 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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

wygasają z upływem roku budżetowego. 

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 umożliwiło prawidłową realizację zadań 

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

uchwały jednostki mogły wydatkować środki do 30.06.2018 r. 

70 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Na mocy wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 13 listopada 2018r., skarga 

kasacyjna Wojewody Wielkopolksiego została oddalona. Tym samym, prawomocnie uchylone 

zostało zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy ulicy 23 Lutego 

w Poznaniu. 

71 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Rewitalizacja 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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21 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Poznania Zarządzeniem Nr 983/2018/P powołał Komitet 

Rewitalizacji Miasta Poznania. Komitet liczy 26 członków oraz 13 ich zastępców. Kadencja Komitetu 

rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu i potrwa 5 lat. Pierwsze posiedzenie 

komitetu planowane jest w styczniu 2019 r. Powołanie komitetu poprzedzone zostało 

uzupełniającym naborem kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. 

Dotyczył on kandydatów będących przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji w celu 

zachowania reprezentatywności wśród członków Komitetu w odniesieniu do obszaru rewitalizacji. 

72 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną (29.06.2018 r.), a następnie w trakcie oceny 

merytorycznej uzyskał najwyższą punktację i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

7 grudnia 2018 r.  został zakwalifikowany do dofinansowania unijnego w ramach WRPO. 

73 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” udzielona została 

dotacja w kwocie 45 375,00 zł.  

Celem udzielenia dotacji jest wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej. 

74 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 : Zrealizowane 
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Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Nadwyżka środków zotała przekeznaczona przez Zakład Robót Drogowych na:  

- ciągnik rolniczy o wartości 271.430,65 zł (zakupu dokonano w dniu 18.06.2018 r. w wyniku 

postępowań  z ustawy o zamówieniach publicznych); 

 - samochodu – wywrotki 4-osiowej o wartości 502.373,93 zł (zakup został sfinansowany z nadwyżki 

w kwocie 368.569,35 – brakujące 133.804,05 zł Zakład sfinansował ze środków planowanych na 

2018 rok). W dniu 29.05.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodu, która nastąpiła 

w dniu 12.09.2018 roku.  

RAZEM wydatkowano z nadwyżki środki w wysokości 640.000 zł. 

75 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 

w Poznaniu na rok 2018. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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

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

budżetowej Usługi Komunalne w celu realizacji.  

Do dnia 31 grudnia 2018 r. w poznańskim schronisku zapewniono łącznie opiekę: 944 psom (w tym 

766 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.) i 766 kotom (w tym 570 kotom, które trafiły do schroniska w 2018 

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

76 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 22.02.2019 

Strona 46 z 92 

Lp Stan realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 6 września 2018 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej, pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez p. Wojciech 

Jankowiaka – 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)” 

– na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Swarzędz na odcinkach: 

1) Poznań Główny – Poznań Garbary -  Poznań Wschód – Poznań Antoninek – Swarzędz, 

2) Swarzędz – Poznań Antoninek – Poznań Wschód – Poznań Garbary - Poznań Główny. 

Połączenia do Swarzędza, których dotyczy umowa, zaczęły obowiązywać wraz z wrześniową korektą 

rozkładu jazdy. Niektóre z połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą realizowane z Nowego 

Tomyśla i Jarocina do Swarzędza. Nada to PKM walory szybkiej kolei miejskiej, która zatrzymując się 

na przystankach położonych wzdłuż danej linii kolejowej, pozwoli mieszkańcom miasta i metropolii 

korzystać w granicach Poznania z bardzo szybkiego środka transportu publicznego. 

Po uruchomieniu połączeń na trasie Poznań Główny – Swarzędz, PKM funkcjonować będzie łącznie 

już w 5 kierunkach. 

77 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Wchodząca w życie z dniem 09.03.2018 r. nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) wprowadziła szereg zmian 

dotyczących procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i warunków ich 

sprzedaży. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ww. ustawy wprowadzono zakaz spożywania napojów 

w miejscach publicznych. Do ustawowych kompetencji rady gminy, w świetle art. 14 ust. 2b, 

należało ewentualne wprowadzenie odstępstw od ww. zakazu, co uczyniono niniejszą uchwałą. 

Na terenie miasta Poznania uchwała wprowadziła odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w niżej wymienionych miejscach publicznych: 

1) na zachodnim brzegu rzeki Warty: 
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a) na obszarze ograniczonym: od północy betonowym kanałem odpływowym na wysokości Starego 

Koryta Warty, od wschodu rzeką Wartą, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte 

zakazem), od zachodu górną krawędzią skarpy, 

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte 

zakazem), od wschodu rzeką Wartą, od południa utwardzonym dojściem od Łazienek rzecznych do 

rzeki Warty, od zachodu górną krawędzią skarpy; 

2) na wschodnim brzegu rzeki Warty: 

a) na obszarze ograniczonym: od północy linią pomiędzy skarpą a rzeką Wartą na wysokości 

rozgałęzienia rzeki Warty i Kanału Ulgi Cybiny, od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa 

mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą, 

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), 

od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem 

objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą, 

c) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte 

zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa utwardzonym dojściem od skarpy do 

rzeki Warty na wysokości przystani przeładunkowej, od zachodu rzeką Wartą. 

Powyższe miejsca zostały oznaczone zgodnie z uchwałą. 

78 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LXXII/1344/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 r. 

1. Zrealizowano umowy o zwrot kosztów wyposażenia jedenastu stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na kwotę 426 000 zł. Są to stanowiska takie jak: asystenci badania słuchu, 

asystentka w poradni okulistycznej, manager-rejestrator, asystent sterylizacyjny, pracownik do 

znakowania, pracownik do pakowania, kierowcy-zaopatrzeniowca, pracownik warsztatowy, 

kierowca-serwisant. Zrealizowana 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. 
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2. Wypłacono jednej osobie niepełnosprawnej jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w kwocie 35 600 zł - na prowadzenie działalność w sektorze usług. 

3. Realizowano siedem umów dotyczących zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Wydatkowano 41 045 zł, pomoc 

uzyskało 24 pracowników z niepełnosprawnościami. 

4. Dokonano zwrotu kosztów szkoleń jednego pracownika niepełnosprawnego w łącznej 

kwocie 2740,50 zł. Szkolenia dotyczą tematyki bezpieczeństwa żywności i auditowania m.in.: 

audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zagrożenia w łańcuchu 

żywnościowym, audytowanie dostawców przemysłu spożywczego. 

5. Przeprowadzono 43 weryfikacje prawidłowości realizacji zawartych umów z zakresu 

rehabilitacji zawodowej. 

W ramach zadań realizowanych przez PUP w Poznaniu sześć osób ukończyło szkolenia z zakresu 

ECDL podstawowy (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, 

arkusze kalkulacyjne), obsługa programu Autocad I i II stopnia, tester manualny, obsługa komputera 

MS Office zaawansowany, Word, Excel, Power Point poziom średniozaawansowany i Adobe Flash 

od podstaw. Łączny koszt szkoleń 14 801,29 zł. 

79 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Na mocy Uchwały w dniu 31 października 2018 r. zostało wydane Zarządzenie nr 764/2018/P 

Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Zasad realizacji zadania powierzonego do wykonywania 

spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.  

Od dnia 1 stycznia 2019 r. spółka MTP sp. z o.o. rozpoczęła realizację zadania powierzonego. 

80 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 

wydatkowania środków miejskich, które są przeznaczone na prowadzenie przez Fundację 

Familijny Poznań czterech wybranych jednostek oświatowych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych została przedstawiona Radzie Miasta 

podczas sesji w dniu 13 listopada 2018 r. 

81 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 17 maja 2018 roku podpisano 33 umowy dotacyjne na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje na rok 

2018 zostały wykorzystane przez 32 Beneficjentów. 

Beneficjent z budynku Szewska Wielka wycofał się z wykorzystania dotacji ze względu na zbyt 

rozległy zakres prac. 

Beneficjent z ulicy Garbary nie wykorzystał całej kwoty dotacji (pozostało 3 000 zł). 

82 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. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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

poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310), która weszła w życie w dniu 09.03.2018 

r., dała gminom szereg kompetencji umożliwiających realizację podstawowego celu ustawy, którym 

jest ograniczenie dostępności napojów alkoholowych. 

Rada gminy ma obecnie możliwość ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych 

gminy, w godzinach nocnych. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 

22:00 a  6:00. 

Wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 22:00 a 6:00 na 

terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu niewątpliwie przyczyniło się do poprawy komfortu życia 

mieszkańców tego rejonu miasta oraz bezpieczeństwa. 

Kontrole przeprowadzane były przez odpowiednie orany porządkowe (policję, Straż Miejską) oraz 
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Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 

83 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych została przedstawiona Radzie Miasta 

podczas sesji w dniu 13 listopada 2018 r. 

84 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14.08.2018 r. III SA/PO 398/18 – skarga oddalona. 

85 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała jest realizowana na bieżąco poprzez  wydawanie zarządzeń w sprawie ustalenia wysokości 

cen i opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe: Usługi Komunalne (w tym na 

cmentarzach komunalnych), Palmiarnia Poznańska, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. 

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

nazwy ulicy Buska. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o ustaleniu zasięgu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 

rejestru terytorialnego. Przekazanie dnia 19 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

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

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

ulicy imieniem Jana Czochralskiego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

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

88 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

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

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

ulicy imieniem Adama Kręglewskiego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

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

90 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

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

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

ulicy imieniem Stanisława Zwierzchowskiego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

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

92 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

lipca 2018 r. pod poz. 5524. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

93 Uchwała Nr LXIX/1266/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 26 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 

lipca 2018 r. pod poz. 5837. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

94 Uchwała Nr LXIX/1267/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie ogłoszenia 
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jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

dnia 06 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji o ważności uchwały. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 

uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

95 Uchwała Nr LXIX/1268/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie nadania 

skwerowi nazwy Świętosławy Sygrydy. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 05 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 

uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

96 Uchwała Nr LXIX/1269/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania 

lokalu mieszkalnego nr 10, położonego przy ul. Chociszewskiego 34. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Pismem z dnia 09.08.2018 r. Prezydent Miasta Poznania poinformował nabywcę, że odstąpiono od 

żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 10, 

położonego przy ul. Chociszewskiego 34. 
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97 Uchwała Nr LXIX/1270/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta 

Poznania” otrzymał dofinansowanie i został wprowadzony do WPF. 

98 Uchwała Nr LXIX/1271/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zmianę Umowy Wsparcia zawartej w dniu 28 września 2011 r. pomiędzy Miastem 

Poznań a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2012 r. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 19 listopada 2018 roku został podpisany przez Miasto Aneks nr 2 do trójstronnej Umowy 

Wsparcia zawieranej przez Miasto Poznań, EBI i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjnym. 

Przedmiotem zmiany Umowy jest rozszerzenie wsparcia udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Komunikacyjnemu w Poznaniu w procesie pozyskiwania przez Spółkę finansowania w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na realizację inwestycji, w szczególności na odnowę taboru tramwajowego 

i autobusowego, modernizację zajezdni oraz inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego, 

zakup maszyn i urządzeń oraz inwestycje w informatykę. 

99 Uchwała Nr LXIX/1272/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Dokonano zmiany załącznika do uchwały, zawierającego wykaz inkasentów opłaty skarbowej na 

terenie miasta Poznania. Wykaz został zaktualizowany. 

100 Uchwała Nr LXIX/1273/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie udzielenia 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 22.02.2019 

Strona 56 z 92 

Lp Stan realizacji 

dotacji dla Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA". 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” udzielona została 

dotacja w kwocie 50 000,00 zł. 

Celem udzielenia dotacji jest zapewnienie rozwoju Spółdzielni. 

101 Uchwała Nr LXIX/1276/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Poznaniu na 2018 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W związku z urealnieniem planu finansowego i potrzebami wynikającymi z realizacji zadań 

określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Poznaniu na 2018 rok, zaproponowano zmiany planu finansowego. Dotacje dla organizacji 

pozarządowych (stowarzyszenie, fundacje, inne) umniejszono z ogólnego planu o 310 000,00 zł 

(tj. z 8 143 826,00 zł na 7 833 826,00 zł), w tym w lp. 3.1. zadania koordynowane przez Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania - umniejszenie planu o ww. kwotę 

(tj. z 4 748 551,00 zł na 4 438 551,00 zł) i przeznaczono je na zadania wymienione poniżej: 

1. Realizacja pozostałych zadań wynikających z MPPiRPA - zwiększenie o 90 000,00 zł 

(tj. z 239 551,00 zł na 329 551,00 zł) z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu zadań 

koordynowanych i zlecanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania; 

2. Wyposażenie wykonawców/realizatorów MPPiRPA w zasoby niezbędne do realizacji zadań - 

zwiększenie o 50 000,00 zł (tj. z 1 115 474,00 zł na 1 165 474,00 zł) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka", działającej m.in. na rzecz zatrudnienia 

socjalnego oraz rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - zwiększenie o 170 000,00 zł (tj. z 203 053,00 zł na 

373 053,00 zł) z przeznaczeniem na rozszerzenie działań w ramach programu pn. "Sportowa 

młodość - trzeźwa przyszłość" na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

102 Uchwała Nr LXIX/1277/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie nadania 

statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała uzupełniła katalog zadań statutowych Poznańskiego Centrum Świadczeń o realizację 

dodatkowego zadania: świadczenia „Dobry start” określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061). 

103 Uchwała Nr LXIX/1279/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. zmieniająca uchwałę  

Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania 

z parków i zieleńców miejskich. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W Regulaminie Parku im. T.W. Wilsona wprowadzono zmiany polegające na: 

- zakazie karmienia zwierząt i rozsypywania pokarmów, 

- zezwoleniu na użytkowanie terenów trawiastych, na obszarze położonym pomiędzy muszlą 

koncertową a stawem parkowym, dla wypoczynku. 

104 Uchwała Nr LXIX/1278/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zaktualizowano skład osobowy Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania. 

105 Uchwała Nr LXIX/1265/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ronda imieniem Wandy Błeńskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
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(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy rondu do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 26 lipca 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 

lipca 2018 r. pod poz. 5836. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

106 Uchwała Nr LXXI/1284/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Gołębiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6047 z dnia 23.07.2018 r. 

107 Uchwała Nr LXXI/1285/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Minikowa, część A1 w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6048 z dnia 23.07.2018 r. 

108 Uchwała Nr LXXI/1286/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Hetmańskiej, 

Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6049 z dnia 23.07.2018 r. 

109 Uchwała Nr LXXI/1287/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Lecha” część B w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 
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na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6050 z dnia 23.07.2018 r. 

110 Uchwała Nr LXXI/1288/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” 

klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6051 z dnia 23.07.2018 r. 

111 Uchwała Nr LXXI/1289/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” 

klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6052 z dnia 23.07.2018 r. 

112 Uchwała Nr LXXI/1294/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie  "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 

Poznania w latach 2011-2020". 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała zmieniająca wprowadziła zmiany w nazwie Programu, którego obecne pełne brzmienie to 

„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

terenie Miasta Poznania w latach 2011-2020”. 

113 Uchwała Nr LXXI/1295/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zmiany dokonane uchwałą zostały zrealizowane poprzez Uchwałę Nr LXXII/1346/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

114 Uchwała Nr LXXI/1296/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad 

rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.   

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W związku ze zmianą przepisów ustawy Karta Nauczyciela konieczne było wprowadzenie 

stosownych zmian w uchwale Rady Miasta Poznania  dostosowujących zapisy do obowiązującego 

prawa. 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189, 2203 ze zm.) zmieniła zapis w Karcie Nauczyciela dotyczący tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, 

terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. Pensum nie może przekroczyć 22 godzin. 

Przywołana ustawa zmieniła również zapis w ustawie Karta Nauczyciela, regulując w art. 42, 

poprzez dodanie ust. 6a, kwestię nadgodzin dyrektorów i wicedyrektorów szkół, stąd zasadne było 

usunięcie dotychczasowego zapisu w uchwale. 

115 Uchwała Nr LXXI/1299/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5983. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

116 Uchwała Nr LXXI/1300/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem bł. Marii Karłowskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5984. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

117 Uchwała Nr LXXI/1301/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Anny Memoraty. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5985. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

118 Uchwała Nr LXXI/1302/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 
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drogi wewnętrznej imieniem bł. Marii Sancji Szymkowiak. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5986. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

119 Uchwała Nr LXXI/1303/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Papuszy. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5987. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

120 Uchwała Nr LXXI/1304/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 
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informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5988. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

121 Uchwała Nr LXXI/1305/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Emmy Puffke. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5989. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

122 Uchwała Nr LXXI/1306/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Jadwigi Żylińskiej.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5990. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

123 Uchwała Nr LXXI/1307/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Idy Fink. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 
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na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5991. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

124 Uchwała Nr LXXI/1308/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Alicji Iwańskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5992. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

125 Uchwała Nr LXXI/1309/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Lucyny Sieciechowiczowej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5993. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
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126 Uchwała Nr LXXI/1310/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Janiny Dzierżykraj-Morawskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5994. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

127 Uchwała Nr LXXI/1311/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Olgi Sawickiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5995. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

128 Uchwała Nr LXXI/1312/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Moniki Gruchmanowej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 
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terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5996. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

129 Uchwała Nr LXXI/1313/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5997. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

130 Uchwała Nr LXXI/1314/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy Żołnierzy Górników. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5998. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

131 Uchwała Nr LXXI/1315/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy 3. Pułku Lotniczego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 5999. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

132 Uchwała Nr LXXI/1316/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r w sprawie nazwania 

drogi wewnętrznej imieniem Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 6000. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

133 Uchwała Nr LXXI/1317/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy Przytulna. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 
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lipca 2018 r. pod poz. 6001. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

134 Uchwała Nr LXXI/1318/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy Porannej Rosy. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 6002. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

135 Uchwała Nr LXXI/1319/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy Babiego Lata. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy drodze do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 02 sierpnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 

lipca 2018 r. pod poz. 6003. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

136 Uchwała Nr LXXI/1320/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia 

z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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Przyjęto "Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. 

Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ za rok 2017", zawierający analizę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na 

kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych 

zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala. 

137 Uchwała Nr LXXI/1321/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Przyjęto "Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei", 

zawierający analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz 

informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala. 

138 Uchwała Nr LXXI/1322/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego 

zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała zwiększyła zakres zadań rzeczowych stanowiących przedmiot działalności Zakładu Lasów 

Poznańskich o zadanie – retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny. Na ciąg ten składają się 

zbiorniki wodne, takie jak Staw Olszak, Staw Browarny, Młyński Staw, Staw Antoninek, które 

stanowią system oczyszczania wód mających wpływ na czystość Jeziora Maltańskiego, 

a zlokalizowane są na terenie lasów miejskich leśnictwa Antoninek, będących w zarządzie ZLP. 

139 Uchwała Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 
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na dzień 31.12.2018 

W paragrafie 2 ust. 5 dokonano zmiany wyrazu "ubiegać" na "otrzymywać dotację", cały ustęp 

brzmi: "Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymywać dotację z budżetu Miasta Poznania na 

przedsięwzięcie w danym ROD nie częściej niż raz na 5 lat.". Wprowadzona zmiana miała na celu 

nieograniczanie stowarzyszeń ogrodowych, które w danym roku złożyły wniosek, ale nie otrzymały 

dotacji, tak by w następnym roku mogły aplikować o środki finansowe z budżetu Miasta Poznania. 

Obecny zapis wskazuje, że stowarzyszenia ogrodowe mogą ubiegać się o dotację raz na 5 lat bez 

względu na to, czy otrzymały dotację, czy też nie. 

140 Uchwała Nr LXXI/1326/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Konieczność wprowadzenia zmian do uchwały wynikała ze zmiany przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych. W związku z tym zmieniono treść formularza wniosku o stypendium. Wniosek 

o stypendium oraz wzór umowy stypendialnej będą stanowić załączniki do zarządzenia Prezydenta 

regulującego przebieg procedury przyznawania stypendium. Zmiany dostosowały zapisy uchwały do 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. 

141 Uchwała Nr LXXI/1327/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie 

zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania dotyczących 

procedur związanych z usuwaniem drzew i krzewów.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych została przedstawiona Radzie Miasta 

podczas sesji w dniu 13 listopada 2018 r. 

142 Uchwała Nr LXXI/1333/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Casinos Poland 

Sp. z o.o. 

Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwałę przekazano dnia 18 lipca 2018 r. wnioskodawcy, tj. Casinos Poland  Sp. z o.o. z  siedzibą 

w Warszawie, do wiadomości i wykorzystania. 

143 Uchwała Nr LXXI/1334/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Tullos 

Investments Sp. z o.o. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwałę przekazano dnia 18 lipca 2018 r. wnioskodawcy, tj. Tullos Investments Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, do wiadomości i wykorzystania. 

144 Uchwała Nr LXXI/1335/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Goldust 

Investments Sp. z o.o. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwałę przekazano dnia 18 lipca 2018 r. wnioskodawcy, tj. Goldust Investments Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, do wiadomości i wykorzystania. 

145 Uchwała Nr LXXI/1336/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Roskin 

Investments Sp. z o.o. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwałę przekazano dnia 18 lipca 2018 r. wnioskodawcy, tj. Roskin Investments Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, do wiadomości i wykorzystania. 

146 Uchwała Nr LXXII/1337/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Dokonano aktualizacji Studium. 

147 Uchwała Nr LXXII/1339/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6930 z dnia 11.09.2018 r. 

148 Uchwała Nr LXXII/1340/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon dawnego folwarku Głuszyna” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 6931 z dnia 11.09.2018 r. 

149 Uchwała Nr LXXII/1341/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, Areszcie 

Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta Poznania, Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania, zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała miała zastosowanie podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 
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150 Uchwała Nr LXXII/1342/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała miała zastosowanie podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

151 Uchwała Nr LXXII/1343/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie realizacji ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Projekt dotyczył zwiększenia liczby osób z niepełnosprawnościami aktywnych zawodowo w mieście 

Poznaniu.  

W ramach projektu 4 osoby z niepełnosprawnością podjęły działalność gospodarczą. Profile 

działalności dotyczyły: usług psychoterapeutycznych, taksówkarskich, agenta ubezpieczeniowego, 

realizacji komercyjnych nagrań audio. Ponadto 2 osoby zatrudniono na nowoutworzonych 

stanowiskach pracy, tj. na stanowiskach czyścicieli budynków. 

Na realizację programu wydatkowano 213 000 zł, w tym na stanowiska pracy kwotę 80 000 zł, a na 

działalność gospodarczą kwotę 133 000 zł. 

152 Uchwała Nr LXXII/1344/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę 

Nr LXIV/1185/VII/2018 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 2 lipca 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 

informację o zwiększeniu środków przypadających w powiecie Miasto Poznań w 2018 roku na 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 22.02.2019 

Strona 74 z 92 

Lp Stan realizacji 

realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). 

Zmiana ma związek z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 1266), 

uwzględniającym wzrost środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie kosztów pobytu 

jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości 16.596 zł w roku bieżącym. 

153 Uchwała Nr LXXII/1345/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę 

w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Pismem nr ZD-III.9615.4.2018.5 z dnia 2 lipca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski pan Zbigniew 

Hoffmann zawiadomił Prezydenta Miasta Poznania o dokonaniu zmiany przedstawiciela Wojewody 

Wielkopolskiego w Radzie Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług 

Medycznych z siedzibą w Poznaniu, Aleje Solidarności 36. 

W miejsce p. Longina Badke powołano p. Agnieszkę Majchrowską. 

154 Uchwała Nr LXXII/1347/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą 

Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 października 2018 r. 

155 Uchwała Nr LXXII/1348/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Suchy 

Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 1 października 2018 r. 

156 Uchwała Nr LXXII/1349/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie zmiany 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zawarto aneks nr 2 do porozumienia międzygminnego w dniu 26 września 2018 r. 

157 Uchwała Nr LXXII/1350/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie zmiany 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą 

Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zawarto aneks nr 1 do porozumienia międzygminnego w dniu 12 października 2018 r. 

158 Uchwała Nr LXXII/1351/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie nadania alei 

nazwy Orderu Uśmiechu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy alei do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 26 września 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 

września 2018 r. pod poz. 6935. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

159 Uchwała Nr LXXIII/1359/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Krzyżanki” pomiędzy ul. Słupską 

i Sianowską w Poznaniu. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 7620 z dnia 5.10.2018 r. 

160 Uchwała Nr LXXIII/1360/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Droga Dębińska” 

w Poznaniu.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 7490 z dnia 4.10.2018 r. 

161 Uchwała Nr LXXIII/1361/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstań Narodowych” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 7565 z dnia 4.10.2018 r. 

162 Uchwała Nr LXXIII/1362/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.   

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

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

Ośrodki Sportu i Rekreacji związana była ze zwiększeniem dotacji o kwotę 600.000 zł na nowe 

zadania. 

Wzrost dotacji wynikał z konieczności zwiększenia dopłaty jednostkowej dla jednej godziny 

udostępnienia hal sportowych. Wzrost dotacji przedmiotowej o kwotę 120.000 zł spowodowany 

jest przejęciem od Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu hali C, która została 
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zmodernizowana i uruchomiona jesienią 2018 roku.  

Ponadto wzrost dotacji wynikał z konieczności zwiększenia dopłaty z tytułu udostępnienia 1 ha 

terenu infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. 

Wzrost dotacji przedmiotowej o kwotę 480.000 zł dotyczył:  

- przejętej nieruchomości w rejonie ul. Olimpijskiej w Poznaniu (Stadion Szyca), 

- sporządzenia ekspertyzy technicznej obiektów oraz przeprowadzenia konkursu na koncepcję 

zagospodarowania terenów przy ulicy Chojnickiej 35. 

163 Uchwała Nr LXXIII/1363/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

164 Uchwała Nr LXXIII/1364/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Poznania na rok 2018. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

165 Uchwała Nr LXXIII/1365/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie 

Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 20 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolskie Centrum 

Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 14/2018 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. Kapitał zakładowy 

Spółki został podwyższony o kwotę 1.618.400 zł (do kwoty 83.291.200 zł) poprzez wniesienie do 
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Spółki w drodze wkładu niepieniężnego prawa własności działki nr 1/71 przy ul. Piastowskiej. 

Podwyższenie kapitału na dzień 31.12.2018 r. nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

166 Uchwała Nr LXXIII/1366/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - ul. Nad 

Miedzą w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji 

technicznej oraz przebudowie ul. Nad Miedzą.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Porozumienie w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - 

ul. Nad Miedzą w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji, polegającej na wykonaniu dokumentacji 

technicznej oraz przebudowie ul. Nad Miedzą, zostało zawarte w dniu 7 listopada 2018r. Na jego 

podstawie Gmina Tarnowo Podgórne podjęła się zrealizować w całości własnym staraniem 

i z własnych środków powierzony zakres zadania. Porozumienie zostało głoszone w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 14 grudnia 2018 roku, pod pozycją 10063. 

167 Uchwała Nr LXXIII/1368/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. zmieniająca uchwałę 

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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zmiana uchwały Nr LXI/1127/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r. związana 

była z koniecznością dostosowania zapisów uchwały do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

168 Uchwała Nr LXXIII/1371/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem 

zbiorowym.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 
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Uchwała wprowadziła bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym dla Zasłużonych 

Dawców Przeszczepu oraz weteranów a także bilety ulgowe (50%) dla absolwenyów szkół średnich, 

nie będących mieszkańcami Miasta Poznania oraz studenów szkół zagranicznych, na podstawie 

imiennej International Student Identity Card (ISIC). 

169 Uchwała Nr LXXIII/1372/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Marii Dulębianki. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 pażdziernika 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 

października 2018 r. pod poz. 7493. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

170 Uchwała Nr LXXIII/1373/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o uchwale zmieniającej uchwałę do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 

rejestru terytorialnego. Przekazanie dnia 19 pażdziernika 2018 r. drogą mailową do jednostek 

miejskich informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 

października 2018 r. pod poz. 7566. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

171 Uchwała Nr LXXIII/1374/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie nazwania 

skweru imieniem o. Jana Góry. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 
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na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 27 września 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 

uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

172 Uchwała Nr LXXIII/1375/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Florentyny Luboińskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 pażdziernika 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 

października 2018 r. pod poz. 7567. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

173 Uchwała Nr LXXIII/1376/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem Stefanii Wołynki. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 19 pażdziernika 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04 

października 2018 r. pod poz. 7568. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
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174 Uchwała Nr LXXIII/1377/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród 

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

za wyróżniającą się pracę magisterską".  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała dokonała zmiany Regulaminu przyznawania nagród. Wprowadzono zapisy dotyczące 

formy składania prac konkursowych (m.in. zmieniono dotychczasową formę z papierowej na 

elektroniczną) oraz doprecyzowano zapisy dot. walorów prac branych pod uwagę podczas ich 

oceny.  

Ponadto dodano zapis dotyczący możliwości uzyskania przez laureatów wsparcia ze strony Miasta 

w promocji swoich osiągnięć naukowych oraz w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem 

naukowym i biznesowym w kraju i za granicą. 

175 Uchwała Nr LXXIII/1378/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych 

na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, zmienioną uchwałą 

Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została unieważniona uchwałą nr 23/1239/2018 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25.10.2018 r. 

176 Uchwała Nr LXXIII/1379/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr LX/931/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Dokonano zmiany uchwały poprzez:  
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· ograniczenie bazy pytań do 500, 

· obniżenie liczby prawidłowych odpowiedzi niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku 

egzaminu do 16. 

177 Uchwała Nr LXXIV/1390/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z 9 listopada 2010 r. w sprawie 

Statutu Miasta Poznania.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Przekazano wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym treść zmiany Statutu celem 

zapoznania się i stosowania. 

178 Uchwała Nr LXXIV/1394/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Stary 

Rynek i ulica Wrocławska” w Poznaniu, „Muzeum Narodowe” w Poznaniu, „W rejonie ulic 

Garbary i Wszystkich Świętych” w Poznaniu, „W rejonie ulicy Klasztornej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała uchyliła: 

1) uchwałę 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; 

2) uchwałę 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; 

3) uchwałę Nr XIX/238/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Garbary i Wszystkich Świętych” w Poznaniu; 

4) uchwałę Nr XLVIII/835/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulicy Klasztornej” w Poznaniu. 
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179 Uchwała Nr LXXIV/1396/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie 

rzeki Warty” w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.W. Rocznik 2018, poz. 8255 z dnia 25.10.2018 r. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.12.2018 r.: nieważność § 10 pkt 3 

w zakresie zwrotu "dla samochodów ograniczony do pojazdów obsługi terenów zieleni". 

180 Uchwała Nr LXXIV/1398/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park 

& Ride) w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Po zebraniu i przeanalizowaniu danych dotyczących zajętości parkingu za okres pierwszych miesięcy 

funkcjonowania uznano, że można dokonać pierwszych modyfikacji w jego działaniu. Uchwała 

wprowadziła zmiany w Regulaminie parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) 

w Poznaniu poprzez rozszerzenie definicji biletów ZTM (które na mocy zarządzenia Prezydenta 

Miasta Poznania w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających 

w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu 

zbiorowego Poznania, umożliwiają zwolnienie z opłat za parkowanie na parkingu) o bilety specjalne. 

181 Uchwała Nr LXXIV/1399/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

powołania Kapituły Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów 

poznańskich szkół. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Konkurs rozstrzyga Kapituła powoływana przez Radę Miasta Poznania na czas trwania kadencji rady. 

Kapitułę powołano w składzie: Lidia Dudziak, Joanna Frankiewicz, Tomasz Dariusz Lipiński, Jakub 

Gryń, Dariusz Kozelan. Kapituła zakończyła swoje funkcjonowanie wraz z wyborami samorządowymi 

zarządzonymi na 21.10.2018 r. 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 22.02.2019 

Strona 84 z 92 

Lp Stan realizacji 

182 Uchwała Nr LXXIV/1405/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

W związku z czym została podjęta nowa Uchwała Nr LXXV/1417/VII/2018 Rady Miasta Poznania 

z dnia 13-11-2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego na 2019 rok, która uchyliła przedmiotową uchwałę. 

183 Uchwała Nr LXXIV/1406/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r 

zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Dokonano zmiany adresu inkasenta opłaty skarbowej. 

184 Uchwała Nr LXXIV/1407/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r 

zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, 

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zmiana uchwały wynikała z konieczności dostosowania przepisów do zmiany regulacji ustawowych, 

głównie z konieczności wdrożenia w życie przepisów art. 52 pkt 15 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203). 

185 Uchwała Nr LXXV/1413/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie nazwania 

ulicy imieniem ks. Tomasza Maćkowiaka. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 
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na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 05 grudnia 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 

listopada 2018 r. pod poz. 9170. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

186 Uchwała Nr LXXV/1414/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie nadania 

skwerowi nazwy Skautów Powstańców Wielkopolskich. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

(MSA). Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków). Przekazanie 

informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby rejestru 

terytorialnego. Przekazanie dnia 14 listopada 2018 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 

uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

187 Uchwała Nr LXXV/1415/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym uległa zmianie do kwoty 

407 437 763,00 zł. 

188 Uchwała Nr II/10/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 r. w sprawie powierzenia 

reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z założeniami statutu Związku Międzygminnego, na przedstawiciela Miasta Poznania 

powołano pana Bartosza Gussa, Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.   

Zastępca Prezydenta w dniu 17 grudnia 2018 r. uczestniczył w pierwszym Zarządzie Związku, na 

którym został wybrany na Przewodniczącego Zarządu ZM GOAP. 

189 Uchwała Nr II/11/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 r. w sprawie wyznaczenia 

dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Miasta Poznania na lata 2018-2023 wyznaczono 

dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”: 

1. panią Małgorzatę Dudzic-Biskupską, 

2. panią Dominikę Urszulę Król, 

3. pana Konrada Zaradnego, 

4. pana Pawła Matuszaka, 

5. pana Piotra Husejkę, 

6. pana Ziemowita Borowczaka, 

7. panią Katarzynę Kruszkę-Pytlik. 

Nowo wybrany skład w dniu 17 grudnia 2018 r. uczestniczył w pierwszym Zgromadzeniu Związku. 

190 Uchwała Nr III/13/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie powołania 

Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 14 grudnia 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 22.02.2019 

Strona 87 z 92 

Lp Stan realizacji 

i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. W imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Poznania 

Pana Grzegorza Ganowicza obrady poprowadziła Pani Ewa Bąk. Wręczyła członkom Kapituły 

nominacje i przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Kapituły.  

Pan Szymon Ziółkowski zaproponował kandydaturę Pana prof. dr hab., Ryszarda Wryka. W wyniku 

głosowania wszyscy jednogłośnie poparli zgłoszoną kandydaturę. 

191 Uchwała Nr III/15/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

192 Uchwała Nr III/16/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Poznania na rok 2018. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

193 Uchwała Nr III/17/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów została zmniejszona do kwoty 304 627 763,00 zł. 

194 Uchwała Nr III/20/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania najemcom 

pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta 

Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zmiana dotyczyła wprowadzenia do uchwały Nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 

czerwca 2013 r. definicji „budynku jednolokalowego”, w celu doprecyzowania rozumienia jego 

pojęcia. 

Ponadto, w dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), która znowelizowała przepisy ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Wprowadziła ona w artykule 13 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami ustęp 1b, który brzmi: Nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

gruntowych na cele budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem realizacji roszczeń o oddanie 

nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ustanowienia użytkowania wieczystego 

w ramach gospodarowania nieruchomościami przez Krajowy Zasób Nieruchomości. 

W związku z powyższym nie jest możliwe stosowanie § 1 ust. 2 i § 2 ust. 7 uchwały Nr 

LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r. 

Niniejsza zmiana uchwały przepisy te uchyliła. 

195 Uchwała Nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie nadania 

statutu Poznańskiego Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwalono statut, na podstawie którego funkcjonuje SP ZOZ. 

196 Uchwała Nr III/24/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie nadania 

statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-

Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwalono statut, na podstawie którego funkcjonuje SP ZOZ. 

197 Uchwała Nr III/25/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie nadania 

statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu 
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Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwalono statut, na podstawie którego funkcjonuje SP ZOZ. 

198 Uchwała Nr III/26/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie nadania 

statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwalono statut, na podstawie którego funkcjonuje SP ZOZ. 

199 Uchwała Nr III/27/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Przyjęto "Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej wraz z prognozą na lata 2018-2020", 

zawierający analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz 

informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Ośrodka. 

200 Uchwała Nr III/28/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2017 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 

Medycznych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 

Medycznych, na które składają się: 
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1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

52 520 927,96 zł; 

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto 

w wysokości 1 021 271,88 zł; 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 139 733,01 zł; 

5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 228 463,59 zł; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

201 Uchwała Nr III/30/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie zniesienia 

pomnika przyrody - alei drzew w ul. Omańkowskiej - w części dotyczącej jednego drzewa 

z gatunku kasztanowiec biały. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 20 

grudnia 2018 r., poz. 10300. Informacja o podjęciu uchwały została przekazana do Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w celu aktualizacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Form 

Ochrony Przyrody. 

202 Uchwała Nr III/31/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie ustanowienia 

użytku ekologicznego "Kobylepole". 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 20 

grudnia 2018 r., poz. 10301. Zgodnie z artykułem 113 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) przedłożono akt prawny Generalnemu 

i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 

203 Uchwała Nr III/32/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 

X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na 
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likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, zmienioną uchwałą Nr 

LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE 

L.2016.119.1), i od tego dnia wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych powinny być z nim 

bezwzględnie zgodne.  

Dokonano stosownych zmian w celu dostosowania wymagań dotyczących dokumentów składanych 

w toku realizacji programu KAWKA BIS. 

204 Uchwała Nr IV/36/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Poznania na rok 2018. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

205 Uchwała Nr IV/37/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

206 Uchwała Nr IV/39/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 
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na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

207 Uchwała Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. w sprawie budżetu 

Miasta Poznania na 2019 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2018-12-31 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 

 

 


