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1 Uchwała nr XXIII/269/III/1999 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie 

przyjęcia i wdrożenia polityki transportowej Poznania.  

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Transport 

na dzień 31.12.2018 

Zapisy zawarte w uchwale dotyczą sposobu kształtowania polityki transportowej w Poznaniu 

poprzez określenie hierarchii potrzeb i priorytetów działań. Polityka transportowa wskazuje między 

innymi jak przełamywać bariery rozwojowe systemu, głównie o charakterze finansowym, 

technicznym, fizjograficznym i społecznym. W szczególności polityka rozstrzyga kwestie wielu 

dylematów decyzyjnych związanych z eksploatacją i rozwojem komunikacji zbiorowej. Zawarty zbiór 

uniwersalnych wytycznych jest konsekwentnie odwzorowywany w innych dokumentach 

strategicznych Miasta. Zapisy tych dokumentów (w tym niniejszej uchwały) są uwzględniane na 

etapie prac przygotowawczych inwestycji transportowych. 

2 Uchwała nr XXIV/163/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2003 roku w sprawie 

współtworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja".   

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Stowarzyszenia 

na dzień 31.12.2018 

Stowarzyszenie „Komunikacja” skupia 15 miast, gmin i powiatów, w tym m.in. miasto Wągrowiec, 

powiat wągrowiecki, miasto Poznań, Nakło, Kcynię, Rogoźno i Murowana Goślinę. W swojej 

działalności koncentruje się na wspólnym działaniu na rzecz wspierania ważnych dla poszczególnych 

jego członków inwestycji komunikacyjnych i lobbowania na rzecz ich realizacji w urzędach 

wojewódzkich i marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.  

W okresie sprawozdawczym odbyło się w dniu 6 kwietnia 2018r. XIX Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, na którym podkreślono liczne 

uzgodnienia i zabiegi, m.in. przedstawicieli Stowarzyszenia Komunikacja, na rzecz rozwoju linii 

kolejowych nr 356, 236 i 390, wchodzących w skład Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Na spotkaniu 

uzgodniono, iż w ramach planu działania na rok 2018 Stowarzyszenie wspierać będzie samorządy 

w zakresie realizacji poprawy połączeń komunikacyjnych w pn-wsch. części Poznania i okolic, w tym 

modernizację drogi wojewódzkiej nr 196. Stowarzyszenie współpracuje w zakresie rozwoju 

parkingowego systemu pierścieniowego Metropolii Poznańskiej oraz modernizacji dworców PKP 

i ich otoczenia. W dniu 30 stycznia 2018 r. została podpisana umowa z firmą Invest & Consulting 

Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wyłonioną w postępowaniu ofertowym na wykonanie "Analizy 

popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - 

Rogoźno - Wągrowiec, jako element studium wykonalności”, która jest finansowana przez 11 
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zainteresowanych samorządów. Konsultacje w tej sprawie odbyły się dniach 18-20 kwietnia 2018r.  

Na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 20.02.2018 r. omawiano m.in. sprawę przebudowy ul. 

Naramowickiej i budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Lechickiej w Poznaniu.   

W dniu 26 listopada 2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym omówiono 

stan wykonania zadań planowanych w roku 2018, w tym dokumentacji przedprojektowej  

„Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej 

nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa” oraz innych działaniach 

dotyczących odcinka linii nr 356  do Kcynii i nr 281 Kcynia  - Nakło. Podsumowano też działania 

w zakresie opracowania „Analizy popytu na przewozy kolejowo-pasażersko-towarowe na 

połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno-Wagrowiec, jako element studium 

wykonalności”. Omówiono też problemy jakie należałoby poruszyć w ramach opracowania Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku oraz przygotowanie sprawozdawczo-

wyborczego Walnego Zebrania Członków. 

3 Uchwała Nr LI/549/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania innych powiatów, w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Oświata 

na dzień 31.12.2018 

Miasto Poznań podpisało porozumienia z pięcioma powiatami: Międzychodzkim, Nowotomyskim, 

Średzkim, Szamotulskim i Kościańskim w sprawie korzystania z opieki psychologiczno-

pedagogicznej. Zadanie realizują dwie poradnie: PP-P dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ul. 

Słowackiego 54/56, Poznań i PP-P dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ul. 28 

Czerwca 1956 r. nr 296/298 Poznań. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco zgodnie z zawartymi porozumieniami ze Starostami. 

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

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

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Kultura i sztuka 

na dzień 31.12.2018 

Na rok 2019 wpłynęło 40 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Trwa ich weryfikacja formalna 

i merytoryczna. 
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5 Uchwała Nr LXXXVIII/991/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie 

Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania.  

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

na dzień 31.12.2018 

- „Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda 

Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" 

W II półroczu 2018 r. rozpoczęto realizację XV edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za 

wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

magisterską”. 15 listopada 2018 r. zakończono przyjmowanie wniosków. W 2018 roku do Wydziału 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęło 120 wniosków – 73 prace magisterskie 

i 47 prac doktorskich.  

Co roku w Konkursie przyznawane są trzy równorzędne nagrody finansowe w wys. 8.000 zł za 

najlepsze prace doktorskie oraz trzy równorzędne nagrody finansowe w wys. 4.000 zł za najlepsze 

prace magisterskie. Ponadto w każdej kategorii Kapituła może przyznać dowolną liczbę wyróżnień.   

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I kwartale 2019 r. 

• Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących 

studia w Poznaniu 

Od października 2018 r. rozpoczęto wypłaty stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu, przyznanych na podstawie opinii Rady 

Akademickiego i Naukowego Poznania z dnia 28 czerwca 2018 r. Stypendia otrzymały 32 osoby (12 

laureatów i 20 finalistów olimpiad). Tym samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze 

wszystkich edycji zwiększyło się do 292 osób. Comiesięczne stypendium wypłacane przez I rok 

studiów od października 2018 r. do czerwca 2019 r. wynosi 1400 zł brutto dla laureatów olimpiad 

przedmiotowych oraz 1300 zł brutto dla finalistów.  

17 października 2018 r. zorganizowano uroczystą galę wręczenia stypendiów, z udziałem 

Prezydenta Miasta Poznania, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, przedstawicieli uczelni oraz 

Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.  

• Współfinansowanie wykładów wybitnych naukowców, artystów i specjalistów 

W II półroczu 2018 r. odbyło się 8 wykładów otwartych, w których uczestniczyło łącznie ponad 1,8 

tys. słuchaczy. Wykłady dotyczyły takich dziedzin, jak: informatyka, geografia, rzeźbiarstwo, 

stosunki międzynarodowe, pedagogika czy marketing. W sumie na organizację wykładów w II 

półroczu 2018 r. przekazano poznańskim uczelniom dotacje w wysokości 29 197,50 zł. 

23 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, podczas 
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którego rozpatrzono wnioski uczelni poznańskich o dofinansowanie wizyt wybitnych naukowców 

i artystów w Poznaniu, zaplanowanych na II półrocze 2018 r. Uczelnie złożyły łącznie 9 wniosków 

o dofinansowanie, na łączną kwotę 46 574,50 zł. Po szczegółowym omówieniu każdego wniosku 

pod względem merytorycznym i finansowym, Rada przyznała dofinansowanie na 6 wizyt w II 

półroczu 2018 r., na łączną kwotę 32 022,50 zł. Głównymi kryteriami przy przyznawaniu środków 

były ranga zapraszanej osoby (tytuły naukowe, osiągnięcia) oraz potencjał promocyjny wykładu 

otwartego z punktu widzenia Miasta. 

17 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, podczas 

którego rozpatrzono wnioski uczelni poznańskich o dofinansowanie wizyt wybitnych naukowców 

i artystów w Poznaniu, zaplanowanych na I półrocze 2019 r. Uczelnie złożyły łącznie 23 wnioski 

o dofinansowanie, na łączną kwotę 119.800,00 zł. Po szczegółowym omówieniu każdego wniosku 

pod względem merytorycznym i finansowym, Rada przyznała dofinansowanie na 16 wizyt 

w I półroczu 2019 r., na łączną kwotę 51.500,00 zł. Głównymi kryteriami przy przyznawaniu 

środków były ranga zapraszanej osoby (tytuły naukowe, osiągnięcia) oraz potencjał promocyjny 

wykładu otwartego z punktu widzenia Miasta. 

• Działania, w których promowany jest „Akademicki Poznań”: 

- Akademicki Poznań na Salonie Maturzystów 2018 

W dniach 10-11 września 2018 r. podczas Salonu Maturzystów 2018 w Poznaniu, Wydział Rozwoju 

Miasta i Współpracy Międzynarodowej zorganizował w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 

Politechniki Poznańskiej stoiska Miasta oraz poznańskich uczelni publicznych (UAM, UEP, UP, UMP). 

W uroczystym otwarciu Salonu wziął udział Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania. Na stoisku Miasta informowano o ofercie Akademickiego Poznania dla studentów oraz 

rozdawano materiały promocyjne i turystyczne o mieście. Podczas targów swoją ofertę 

przedstawiły szkoły wyższe nie tylko z całego regionu, ale także z innych województw. Prezentacjom 

uczelni towarzyszyły wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na temat 

zasad, jakie będą obowiązywać na egzaminie maturalnym w 2019 r. Targi edukacyjne odwiedziło ok. 

8 tys. maturzystów z województwa wielkopolskiego.  

- „Poznań przyciąga” – spotkania informacyjno-edukacyjne w szkołach 

ponadpodstawowych w Polsce  

Od października do listopada 2018 r. prowadzono cykl spotkań z maturzystami w szkołach średnich 

w Polsce. Przedstawiciele Poznania odwiedzili 50 szkół w ponad 20 miastach na terenie 

województw wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, 

mazowieckiego i dolnośląskiego. Celem spotkań było zapoznanie maturzystów z ofertą 

akademickiego Poznania - wszystkich poznańskich uczelni, programami stypendialnymi, bogatą 

ofertą edukacyjną, zawodową, sportową i kulturalną. Formuła spotkania opierała się na 

dynamicznej prezentacji miasta. Elementem spotkań były porady dotyczące przygotowań do 

egzaminu maturalnego. W spotkaniach prowadzonych przez studentów poznańskich uczelni, wzięło 
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udział kilka tysięcy uczniów Podczas spotkań w szkołach przeprowadzone zostały badania 

ankietowe dot. wybranej dalszej ścieżki rozwoju młodzieży.  

- „Poznań przyciąga” – kampania promocyjna w Internecie 

Równolegle do akcji spotkań w szkołach, w miesiącach październik – listopad, prowadzono 

kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych, kierowaną 

do polskich maturzystów. Reklamy wyświetliły się łącznie ponad 10 mln razy docierając z przekazem 

do ponad 4,7 mln unikalnych użytkowników. W ramach kampanii działa także strona internetowa 

www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami w stolicy Wielkopolski mogą 

znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej Poznania, pobrać poradnik 

maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości, a także wypełnić test 

preferencji zawodowych. Podczas kampanii odnotowano niemal 36 tys. wejść na stronę 

www.poznanprzyciaga.pl przez 33 tys. unikalnych użytkowników.  

- „Study in Poznań” 

27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu „Study in Poznań”. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele poznańskich uczelni, Urzędu Miasta Poznania,  Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Migrant Info Point. Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami „Polityki 

Miasta Poznania dla ludzi młodych na lata 2019-2015”. Wspólnie dyskutowano o koncepcji 

połączenia działań kierowanych do młodych ludzi pod jedną ideą/hasłem, a także zwiększenia 

współpracy uczelni z Miastem w zakresie realizacji tzw. „welcome pakcs” dla studentów 

zagranicznych. Podczas spotkania przedstawiono także wyniki ostatnich badań ankietowych ze 

studentami oraz podsumowanie tegorocznych zagranicznych  wyjazdów targowych, promujących 

Poznań jako ośrodek akademicki. 

W dniach 12-18 listopada 2018 r. delegacja zespołu "Study in Poznań" (przedstawiciele Miasta i 9 

uczelni) wzięła udział w działaniach promujących akademickość Poznania na Ukrainie. Pierwszym 

miastem, które odwiedziła reprezentantka Miasta oraz przedstawicielki i przedstawiciele 

poznańskich uczelni, był Charków. Następnie delegacja udała się do Kijowa na targi edukacyjne 

"Osvita ta karira". Wizyta poznańskiej delegacji w Charkowie i Kijowie miała na celu zwiększenie 

rozpoznawalności Poznania jako ośrodka akademickiego oraz przekazanie informacji na temat 

konkretnych uczelni z Poznania, a także - w przypadku Charkowa - rozwinięcie innych obszarów 

współpracy w zakresie edukacji. W Charkowie, będącym miastem partnerskim Poznania od 1998 

roku, poznańska delegacja wzięła udział w dwóch spotkaniach współorganizowanych przez 

Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie 

Ekonomicznym oraz na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina, gdzie 

spotkano się z młodzieżą zainteresowaną studiami w Polsce oraz wygłoszono tematyczne 

prezentacje.  

W ramach tzw. „Orientation Days” organizowanych na poznańskich uczelniach w celu przywitania 

studentów zagranicznych i przedstawienia im praktycznych informacji o mieście i uczelni, 
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przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w ramach prezentacji 

"Study in Poznan" przedstawiła studentom ofertę turystyczną, naukową, kulturalną, rekreacyjną 

i sportową Poznania oraz informacje praktyczne o mieście.  

Opracowano raport z wyników badań studentów zagranicznych podejmujących studia w Poznaniu 

w pierwszym lub drugim semestrze roku akademickiego 2017/2018. Badanie miało na celu 

poznanie motywacji podjęcia studiów w Poznaniu oraz wstępną opinię o ofercie miasta i uczelni. 

Jednocześnie kontynuowano badanie wśród studentów zagranicznych  kończących studia 

w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018. Ankieta rozsyłana jest do wszystkich uczelni 

poznańskich i ma na celu zbadanie końcowej oceny miasta i oferty edukacyjnej uczelni poznańskich, 

w celu prowadzenia ciągłej ewaluacji. 

- Projekt Ambasador Akademickiego Poznania 

19 grudnia 2018 r. w Domu Tramwajarza odbyło się spotkanie świąteczne Ambasadorów 

Akademickiego Poznania (Stypendystów Miasta Poznania z lat 2008-2018). Uroczysta kolacja 

została poprzedzona warsztatami z animacji poklatkowej.  

- Wsparcie projektów aktywizujących i integrujących studentów poznańskich uczelni  

Działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono 

wsparcia organizacjom pozarządowym na projekty aktywizujące i integrujące studentów, poprzez 

udzielenie dotacji w formie „małych grantów”. Dotacje otrzymały:  

- Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty", na projekt Silent Night 2018, 

- Fundacja “Projekty Edukacyjne”, na projekt Poznańska Liga Debat, 

- Towarzystwo "Poligrodzianie", na projekt Studencki Festiwal i Warsztaty Naukowo-
Kulturalne z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy,  

- Fundacja Just4Fit, na projekt Gra zespołowa Lase Tag na XIX wiecznym Forcie,  

- Fundacja Just4Fit, na projekt W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia fitness dla studentów,  

- Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania "Jeden 
Uniwersytet", na projekt  Studenckie Forum Kariery - Twoje źródło kompetencji i rozwoju.  

- Wortal studencki  

Redagowano strony internetowe dla studentów w wersji polskiej i angielskiej: 

www.poznan.pl/studia i www.studyin.poznan.pl  oraz newsletter akademicki (zadanie ciągłe).   

Wydział Kultury prowadzi sprawy związane z przyznawaniem Nagród Artystycznych Miasta 

Poznania oraz stypendiów artystycznych. W październiku 2018 r. odbyła się uroczysta gala 

wręczenia dyplomów stypendystom z udziałem Prezydenta Miasta Poznania, Przewodniczącego 

Rady Miasta oraz przewodniczącego kapituły. Siedmiu stypendystom zostały przekazane środki 
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finansowe na wskazane przez nich konta. 

6 Uchwała Nr XCVIII/1117/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006r. w sprawie 

przystąpienia do stowarzyszenia gmin, powiatów i województw o nazwie "Droga S 11". 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Stowarzyszenia 

na dzień 31.12.2018 

Stowarzyszenie „Droga S11” skupia 55 samorządów, przez których teren przebiega planowana trasa 

drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic. Zgodnie z Programem Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025), określającym plany związane z realizacją 

inwestycji drogowych, wpisanych zostało sześć odcinków drogi, tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-

Piła, Piła-Poznań, Kórnik-Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski - Kępno, Kępno-A1, a także 

siedem obwodnic leżących w jej ciągu.  

W pierwszym półroczu 2018 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz zakończyło 

prace związane z remontem drogi krajowej nr 11 na odcinku Kórnik – Koszuty Huby - Środa 

Wielkopolska o łącznej długości ponad 11 kilometrów. W styczniu 2018 roku zostały podpisane 

umowy na opracowania projektowe dla prawie 300 km drogi ekspresowej S11, w województwie 

wielkopolskim na kwotę ponad 36 mln zł. Przygotowywane są opracowania dla: 

odc. Szczecinek –Piła – dł. 73 km 

odc. Ujście –Oborniki – dł. 49 km  

odc. Oborniki –Poznań wraz z obwodnicą Obornik- dł. 23 km, 

odc. Kórnik –Ostrów Wlkp.- dł. 96 km  

odc. Ostrów Wlkp.–Kępno – dł. 31 km. 

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię informacyjną w Warszawie, której 

celem było zwrócenie uwagi publicznej na konieczność budowy drogi S11 stanowiącej swoisty 

kręgosłup transportowy kraju. W ramach prowadzonej kampanii umieszczono billboardy 

reklamowe na budynkach przy ul. Solec (Most Poniatowskiego) oraz u zbiegu ulicy Nowowiejskiej 

z Al. Niepodległości. 

W dniu 10 maja 2018 r. w Poznaniu odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, 

Powiatów i Województw „Droga S11”, na którym prócz udzielenia absolutorium i ustalenia składek 

członkowskich na lata 2019-2022 (płatne odmiennie niż dotychczas  - do 30 sierpnia każdego roku), 

uzgodniono (uchwałą nr 10/2018) Apel do Premiera Rządu RP, Ministra Infrastruktury oraz mediów. 

XII Walne Zebranie "(…) uznaje w nim, realizację drogi ekspresowej S11 za inwestycję o znaczeniu 

priorytetowym, droga ta stanowi „kręgosłup komunikacyjny”, łączący północną część Polski 

z południową, ma znaczenie strategiczne i jest „drogą życia” oraz rozwoju kilkudziesięciu miast i 
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gmin położonych w jej ciągu". Apel podkreśla też, że teren województwa zachodniopomorskiego, 

wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego, należy do obszarów o najniższej dostępności 

komunikacyjnej w kraju a przez te województwa wytwarzana jest znacząca część PKB w Polsce. 

Ustalono również, że we wrześniu 2018 r. na Moście Poniatowskiego w Warszawie zostanie 

zorganizowany event, mający za zadanie zwrócenie uwagi na budowę drogi S11.  

W dniu 5 października 2018 r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Droga S-11, na którym 

m.in. podjęto uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Gminy Jarocin z członkowstwa 

w Stowarzyszeniu Droga S-11 oraz przyjęcia w poczet członków Powiatu Złotowskiego. Na Zarządzie 

uzgodniono termin zwołania XIII Walnego Zebrania członków na dzień 14.01.2019r. i ustalono 

porządek obrad. 

7 Uchwała Nr XXV/250/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

współpracy miasta Poznania ze społecznością węgierskiego miasta Gyor. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Współpraca zagraniczna 

na dzień 31.12.2018 

W dniach 15-19 listopada 2018 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania i Centrum Turystyki 

Kulturowej TRAKT wzięli udział w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów i Wystawy Książek 

w Győr.  Na stoisku prezentowano książki przekazane nieodpłatnie przez Wydawnictwo Miejskie 

Posnania, Wydawnictwo Media Rodzina i Wydawnictwo Zakamarki. Przedstawiciele Poznania 

uczestniczyli także w koncercie galowym w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej w synagodze w Győr. 

Poznańska delegacja spotkała się też z przedstawicielami mniejszości polskiej w Győr. 

8 Uchwała Nr XXXII/309/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zasad 

gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym, zarządzanym przez Zarząd Komunalnych 

Zasobów Lokalowych. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Polityka lokalowa 

na dzień 31.12.2018 

1. Liczba składników zasobu użytkowego znajdujących się w dyspozycji ZKZL Sp. z o.o., 

w tym lokali użytkowych. 

SKŁADNIK ZASOBU UŻYTKOWEGO LICZBA 

Lokale użytkowe 1.495 

Lokale w fortach, schronach, bunkrach 77 

Lokale użytkowe w obiektach NZOZ 291 

Garaże i miejsca postojowe w hali garażowej 391 

Pracownie twórcze 71 

Grunty 846 

Grunty przy NZOZ 26 
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Ogródki domowe 1.165 

Reklamy (w tym NZOZ) 109 

reklamy NZOZ 32 

Telefonia komórkowa 12 

Umowy ramowe /infrastruktura/ 5 

 

2. Powierzchnia lokali użytkowych w podziale wg zawartych umów oraz powierzchni wolnych. 

SKŁADNIK ZASOBU 
UŻYTKOWEGO 

Powierzchnia 
zagospodarowana 
w m2 

Powierzchnia wolna w m2 

Lokale użytkowe 206.281,92 m2 
 

36.492,91 m2 w tym: 
17.824,64 m2 wyłączonych z eksploatacji 
z uwagi na stan techniczny, prowadzone 
remonty i modernizacje (np. Świt 34/36, 
27 Grudnia 19, Kantaka 8/9, Kajki 13 i 15, 
Płocka 4, Pułaskiego 19/23), 
przeznaczenie do sprzedaży lub inne 
zagospodarowanie (Naramowicka 112, 
Mieleszyńska 58, Podbiałowa 24, Sielska 
23, Sypniewo 2) oraz 3.282,13 m2 w 
budynku przy Grunwaldzkiej 22 - z uwagi 
na możliwość zagospodarowania 
przestrzeni wyłącznie na działalność 
kulturalną. 

Lokale w fortach, 
schronach, 
bunkrach 
 

8.745,74 
 

9.531,86 m2, w tym  
3.085,20 m2 schronów i ukryć 
przeciwlotniczych bez możliwości 
zagospodarowania, pozostała 
powierzchnia 6.446,66 m2 znajduje się w 
Fortach IA, IIA, IXA częściowo 
zagospodarowanych. W Forcie II A 
zagospodarowanie powierzchni jest 
niemożliwe z uwagi na siedlisko 
nietoperzy, będących pod ścisłą ochroną. 

Lokale użytkowe w 
obiektach NZOZ 

31.365,82 
 

1.074,33 m2, w tym piwnice  
612,38 m2. 

Garaże i miejsca 
postojowe w hali 
garażowej 

6.119,64 
 

632,21 /pow. wolnych garaży/, w tym 
263,17 m2 garaży do rozbiórki 

Pracownie twórcze 2730,63 
 

441,41 w tym do rozbiórki 52,33 m2, 
pozostałe powierzchnie usytuowane na 
poddaszu lub w piwnicy. 

Grunty 38.661,83 15.207,29 

Grunty przy NZOZ 2.475,25 208 

Ogródki domowe 199.958,75 49.905,79 
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Reklamy (w tym 
NZOZ) 

392,04   

reklamy NZOZ 68,52   

 

3. Wynajmowanie/wydzierżawianie składników zasobu użytkowego. 

Liczba zawartych nowych umów najmu /dzierżawy 124, w tym :  
Garbary 47 ze stawka 40 
zł/m2,  
Garbary 52 ze stawka 
45,90 zł/m2,  
Św. Marcin 63 ze stawka 
66,33 zł/m2, 
Wrocławska 20 ze stawką 
122 zł/m2. 

Liczba przedłużonych umów najmu/dzierżawy 17 

Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi 3 

Liczba zawartych porozumień na wydarzenia kulturalno-
artystyczne /udostępnienia nieodpłatne/ 

3 bezpłatne/ 11 
odpłatnych 

 

4.  Przygotowywanie umów o szczególnym charakterze, tj. umów o korzystanie. 

W II półroczu 2018 r. zawarto 3 umowy o korzystanie.  

Podpisano również umowy najmu m.in. lokali użytkowych istotnych z punktu widzenia 

zagospodarowania dużych powierzchni oraz przychodów pozyskiwanych dla Spółki, tj.: 

- Zamkowa 7 - pow. 258,20 m2, czynsz netto 10.000,00 zł, przeznaczenie: restauracja; 

- Św. Marcin 51-57 - pow. 320,80 m2, w tym piwnica 45,40 m2, czynsz netto 10.454,18 zł, 

przeznaczenie: kawiarnia + SPA; 

- Wilczak 16 - pow. 481,65 m2, w tym pow. wspólna 47,55 m2 plus 2 miejsca postojowe, 

czynsz netto miesięcznie 6.374,04 zł, przeznaczenie: biurowe; 

- Wawrzyniaka 37 - pow. 364,40 m2, w tym piwnica o pow. 158,70 m2, czynsz netto 6.549,60 

zł, przeznaczenie: biurowe;  

- Św. Marcin 34, 36 - negocjacje prowadzone w 2018 r., umowa podpisana w dniu 04.01.2019 

r. pow. 364,40 m2, w tym piwnica o pow. 158,70 m2, czynsz netto 6.617,80 zł, przeznaczenie: 

kawiarnia, restauracja; 

- Sieroca 10/ Paderewskiego 10 - negocjacje prowadzone w 2018 r., umowa przygotowana 

do podpisu przez przyszłego najemcę, powierzchnia 1.189,60 m2, czynsz netto 25.000,00 zł, 

przeznaczenie: cele rozrywkowe oraz gastronomiczne. 
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5. Aukcje – licytacje ustne oraz aukcje internetowe. 

W II półroczu 2018 r. miały miejsce trzy aukcje (licytacje ustne) w dniach: 03.08.2018 r., 21.09.2018 

r., 21.12.2018 r. Przedmiotem aukcji było 40 lokali, z czego wylicytowanych zostało 8. 

6. Prace Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych oraz prace 

Zespołu ds. sprzedaży nieruchomości. 

Podczas 2 posiedzeń Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych 

omówiono łącznie 15 spraw, z czego 13 dotyczyło obniżek stawek czynszu na wniosek najemcy, 

1 podwyżki stawki czynszu oraz 1 akceptacji kary umownej. Zespół pozytywnie zaopiniował 12 

wniosków, a 3 wnioski zaopiniował negatywnie. 

7. Stawki czynszu. 

Najniższa stawka czynszu w lokalach użytkowych 1,00 zł/m2  

Najwyższa stawka czynszu w lokalach użytkowych 185,03 zł/m2 

Średnia stawka czynszu w lokalach użytkowych położonych:  
a) na parterze, na froncie, 
b) na parterze, w oficynie/w podwórzu 
c) w suterenie, na froncie, 
d) w suterenie, w oficynie/w podwórzu 
e) w piwnicy, na froncie, 
f) w piwnicy, w oficynie/w podwórzu 

A) 54,74 zł/m2 

B) 11,25 zł/ m2 
C) 9,00 zł/ m2 
D) 12,78 zł/ m2 
E) 12,24 zł/ m2 
F) 9,06 zł/m2 
 

Średnia stawka czynszu w lokalach użytkowych stanowiących 
wolnostojące nieruchomości 

12,17 zł/ m2 

 

ADRES STAWKA CZYNSZU  
ZA M2 

USYTUOWANIE 

Półwiejska 13/Długa 12 185,03 zł parter, front 

Pl. Waryńskiego 2 143,18 zł parter, front 

Gwarna 7 144,68 zł parter, front 

Długa12/Półwiejska 13 135,84 zł parter, front 

Wrocławska 20 122,40 zł parter, front 

Wrocławska1/Stary Rynek 59/60 117,13 zł parter, front 

Stary Rynek 22/23 113,11 zł parter, front 

Ratajczaka 36/ Św. Marcin 38 112,30 zł parter, front 

Gołębia 3 110,16 zł parter, front 

Gwarna 11 104,88 zł parter, front 

 

8. Nakłady poniesione przez najemców. 

Nakłady wynikające z umów zawartych z najemcami w II półroczu 2018 r. wynoszą 713.029,72 zł 

netto. 
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9. Liczba wypowiedzeń oraz spraw w sądzie o wydanie lokalu użytkowego. 

Liczba wypowiedzeń w związku z zadłużeniem 35  

Liczba wypowiedzeń złożonych przez najemców 51 

Liczba wypowiedzeń z innych tytułów 5 

Liczba spraw w sądzie o eksmisję z lokali użytkowych 13  

Liczba komisyjnych przejęć lokali użytkowych 1 

 

10. Obniżki stawek czynszu w lokalach użytkowych. 

Liczba złożonych wniosków o obniżenie czynszu 39 

Liczba wniosków załatwionych pozytywnie, w tym liczba wniosków 
załatwionych pozytywnie w odniesieniu do organizacji pozarządowych 

21 

 

11. Zaobserwowane tendencje, problemy, oczekiwania ze strony użytkowników lokali 

użytkowych. 

- wzrost zainteresowania najem lokali na cele kulturalne i prospołeczne, 

- mniejsze zainteresowanie lokalami wymagającymi dużych nakładów, 

- wzrost zainteresowania lokalami spełniającymi warunki do prowadzenia żłobków 

i przedszkoli; 

- wzrost zainteresowania najmem powierzchni magazynowych; 

- zgłaszanie przez najemców problemów z dostępnością lokali dla klientów w związku 

z ograniczoną liczbą miejsc do parkowania w tym miejsc bezpłatnych. 

12. Sprzedaż zasobu użytkowego. 

W II półroczu 2018 r. nie został sprzedany żaden składnik zasobu użytkowego. 

9 Uchwała Nr XXXV/353/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie środków 

finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia 

rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Oświata 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała realizowana jest na bieżąco zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół oraz wnioskami 

nauczycieli w szkołach. 

10 Uchwała nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie 
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przyznawania stypendiów dla studentów. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Oświata 

na dzień 31.12.2018 

17 października 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla laureatów i finalistów 

olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli naukę na poznańskich uczelniach. W XI edycji programu 

stypendium otrzymały 32 osoby. Tym samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich 

edycji zwiększyło się do 292 osób. Miasto oferuje studentom stypendia w wysokości 1400 zł 

(laureaci) i 1300 zł (finaliści) miesięcznie przez pierwszy rok akademicki, od października do 

czerwca.  

Tegoroczni Stypendyści pochodzą z 8 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, 

małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego 

i zachodniopomorskiego. Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: Olimpiada Literatury 

i Języka Polskiego (13 osób), Olimpiada Historyczna (6 osób) oraz Olimpiada Biologiczna, Olimpiada 

Filozoficzna i Olimpiada Języka Łacińskiego (3 osoby). Największym zainteresowaniem wśród 

Stypendystów cieszy się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, na którym naukę podjęło 19 

studentów i studentek. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego wybrało 6 

nagrodzonych. Na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zdecydowały się 3 osoby. Po 

jednej osobie z grona nagrodzonych studiować będzie na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

11 Uchwała Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie 

przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Transport 

na dzień 31.12.2018 

Zapisy polityki parkingowej pozwalają ukierunkować działania przyczyniające się do rozbudowy 

i rozwoju zrównoważonego systemu transportowego Miasta. Wskazany w dokumencie sposób 

kszatłtowania i organizowania miejsc postojowych ma służyć zmianie zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców, zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom i skutkom zatłoczenia 

motoryzacyjnego, co przekłada się na zwiększenie atrakcyjności użytkowej transportu publicznego. 

W dokumencie wskazano m.in. budowę systemu Park&Ride – aktualny stan prac przedstawia się 

następująco: 

Etap I - Parking P&R Szymanowskiego 

21 lutego 2018 roku został otwarty pierwszy parking typu P&R w Poznaniu, zlokalizowany przy 

skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, wybudowany został z myślą o osobach 
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korzystających z samochodów i przesiadających się na komunikację miejską. Posiada 130 miejsc 

postojowych i jest otwarty 7 dni w tygodniu (oprócz świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną 

w godzinach od 2.30 do 4.30.  

Etap II  

Zakres projektu obejmuje budowę trzech odrębnych przestrzennie i funkcjonalnie obiektów 

parkingowych typu „Park&Ride” w następujących lokalizacjach: św. Michała - w rejonie ulic św. 

Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej, Strzeszyn - w rejonie przystanku kolejowego Poznań 

Strzeszyn oraz rondo Starołęka - w rejonie ulic Hetmańskiej, Starołęckiej i Wągrowskiej. Planowany 

termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 2020 rok.  

Etap III 

Wniosek o dofinansowanie  P&R Górczyn i Miłostowo złożony 6 października 2017 roku został 

pozytywnie rozpatrzony. Na realizację 3 etapu parkingów P&R, którego całkowita szacunkowa 

wartość określona zostałana na 97,99 mln zl, przyznano dofinansowanie w wysokości 21 96 mln zł. 

Miasto Poznań wnioskowało o kwotę 67,6 mln zł. Wobec braku możliwości zabezpieczenia 

w budżecie Miasta pełnej wartości projektu w sytuacji uzyskania dotacji w wysokości znacznie 

niższej od wnioskowanej, zaszła konieczność poinformowania Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego o zawieszeniu realizacji projektu i odstąpieniu od podpisania 

umowy o jego dofinansowanie. 

Etap IV 

Trwa opracowywanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla pięciu odrębnych obiektów 

parkingowych w lokalizacjach: os.Lecha - Piaśnicka, PKP Podolany (ul.Horacego), PKP Antoninek, 

PKP Karolin oraz PKP Starołęka przy torach kolejowych. W I kwartale 2019 r. znane będą 

szacunkowe koszty budowy parkingów, a także możliwa do wykonania liczba miejsc parkingowych. 

12 Uchwała Nr LIV/739/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie 

współpracy miasta Poznania ze społecznością gruzińskiego miasta Kutaisi. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Współpraca zagraniczna 

na dzień 31.12.2018 

W dniach 23-27.10.2018 r. w Poznaniu gościła oficjalna przedstawicielka Miasta Kutaisi (Gruzja) – 

dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej. Wizyta gościa z Urzędu Miasta Kutaisi została 

zorganizowana w związku z realizacją projektu pod nazwą "Polacy i Gruzini – dalecy, a jednak bliscy. 

Polskie i gruzińskie drogi do niepodległości". W ramach projektu, dofinansowanego przez Wydział 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, odbyła się polsko-gruzińska wymiana szkolna, 

z udziałem młodzieży i nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu i Georgian 

American School (Progress) z Kutaisi. Przedstawicielka miasta partnerskiego uczestniczyła także 
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w spotkaniach z reprezentantami Wydziału Kultury, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 

oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, a także klubem zapaśniczym KS Sobieski. 

13 Uchwała nr LIX/796/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania 

niektórych cen i opłat. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Transport 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie uchwały i w związku z Zarządzeniem Nr 516/2016/P Prezydenta Miasta Poznania 

z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 379/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09 

czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę 

budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu – w 2018 roku realizowano155 umów. 

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

zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

na dzień 31.12.2018 

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

Miasta Poznania dotyczące nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

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

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

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

nieruchomość. 

15 Uchwała nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 

określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Polityka lokalowa 

na dzień 31.12.2018 

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

Poznania dotyczące ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 

1 
Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego  

złożonych w okresie 1.07.2018 r.-31.12.2018 r: 
16* 

1a 
z uprawnieniem do bonifikat  

(§ 5 ust. 6-8 uchwały Nr LXIII/985/VI/2014 RMP z dnia 25.02.2014 r.  
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania 

4 
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na lata 2014-2018) 

1b 

składanych w trybie § 5 ust. 9a  
uchwały Nr LXIII/985/VI/2014 RMP z dnia 25.02.2014 r.  

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania 
na lata 2014-2018 

3 

1c 

bez uprawnień do bonifikat  
(uchwała Nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13.10.2009 r. 

w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali 
mieszkalnych) 

9 

2 
Liczba lokali mieszkalnych, co do których Prezydent Miasta Poznania podjął 

indywidualną decyzję o sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 
2 

2a z bonifikatami 2 

2b bez bonifikat  0 

3 
Liczba lokali przekazanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP w 

celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy: 
0** 

4 
Liczba lokali przekazanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP w 

celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego: 
1 

5 
Liczba budynków komunalnych, w których wraz ze sprzedażą lokalu 

mieszkalnego powstała wspólnota mieszkaniowa z udziałem Miasta: 
1 

6 
Liczba budynków wspólnotowych, w których sprzedając lokal mieszkalny 

jednocześnie zbyto wszystkie udziały Miasta we wspólnocie: 
0 

 

* - tylko wnioski złożone po raz pierwszy przez najemcę (nie uwzględniono wniosków ponownie złożonych 
przez tych najemców o sprzedaż tego samego lokalu, których wnioski ZKZL sp. z.o.o. już zarejestrowała 
i dotychczas nie zrealizowała) 

** - tylko wnioski przekazywane do WGN UMP po raz pierwszy (nie uwzględniono wniosków ponownie 
przekazywanych do WGN UMP np. po zaktualizowaniu/poprawieniu/uzupełnieniu dokumentacji znajdującej 
się w aktach sprawy) 

16 Uchwała nr LXI/853/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 

współpracy Miasta Poznania ze społecznością izraelskiego miasta Raanana. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Współpraca zagraniczna 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. przygotowano harmonogram pobytu w Poznaniu pani Sigalit Slubski, dyrektor 

centrum kulturalnego z Raanana (wizyta planowana jest na 14-20.01.2019 r. w czasie Dni Judaizmu 

w Poznaniu). 

W miesiącach listopad – grudzień 2018 r. przedstawiciele instytucji obu miast (w tym szkół) ustalali 
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szczegóły wyjazdu poznańskiej młodzieży do Raanana w 2019 r. i rewizyty młodzieży z Raanana 

w Poznaniu. 

17 Uchwała Nr LXXVII/1168/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z uchwałą Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przygotowuje coroczną 

informację o realizacji programu. 

18 Uchwała Nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 

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

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

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

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

na dzień 31.12.2018 

W II połowie 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia w tym zakresie. 

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

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

lokalnych. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z uchwałą oceniane są wnioski składane przez mieszkańców na wspólną z Miastem 

realizację zadań infrastrukturalnych. W 2018 r. złożono 28 wniosków, natomiast do realizacji 

przyjęto 16 zadań spełniających kryteria zawarte w uchwale. 

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

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę 

udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 
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na dzień 31.12.2018 

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, po złożeniu niezbędnej dokumentacji do Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po 

działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, otrzymują ekwiwalent.  

W drugiej połowie roku 2018 wypłacono ogólnie za działania ratownicze i szkolenia 24 066,00 zł. 

W podziale na poszczególne jednostki OSP płatność przedstawia się następująco: 

· OSP Krzesiny – 3 192,00 zł, 

· OSP Kwiatowe – 7 448,00 zł, 

· OSP Głuszyna – 13 104,00 zł, 

· OSP GRS – 322,00 zł. 

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

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

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

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

przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu 

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

finansowej oraz z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury 

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

Miasto Poznań. 

22 Uchwała Nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 

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

trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie uchwały podejmowane są wszystkie zarządzenia wyrażające zgodę Prezydenta Miasta 

Poznania na zbywanie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
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23 Uchwała Nr XXIII/300/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia 

niektórych cen i opłat. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 31.12.2018 

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

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

Uchwała podlega realizacji przez cały rok kalendarzowy. 

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

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

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

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała kompetencyjna stosowana przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste 

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

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

25 Uchwała Nr XXVII/369/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

ustanowienia nagrody "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania". 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Odznaczenia 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała realizowana w I półroczu każdego roku kalendarzowego. 

15 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji, na którym wybrano laureatów nagrody: pierwsze 

miejsce zajął mł. asp Łukasz Jankowski z Komisariatu Policji Grunwald, drugie miejsce zajął sierż. 

Paweł Sompoliński (KP – Grunwald) , a trzecie st. sierż. Łukasz Furmaniak z KP – Wilda. 

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

ustanowienia nagrody ,,Poznański Strażak Roku". 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Odznaczenia 

na dzień 31.12.2018 
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Nagrody wręczono w trakcie obchodów Dnia Strażaka 17 maja 2018 r.  

W kategorii strażaków PSP kolejno miejsca zajęli:   

I. st. ogn. Konrad Tabor – 4 800 zł,   

II. st. asp. Tomasz Walczak – 3 000 zł,  

III. st. asp. Bartosz Smolarek – 1 800 zł,  

W kategorii strażaków OSP – I dh Narcyz Szulczyński – 2 400 zł. 

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

ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała jest realizowana w I półroczu każdego roku kalendarzowego. 

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

powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia 

niektórych cen i opłat. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

na dzień 31.12.2018 

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje Pływalnia Miejska Atlantis. 

Na podstawie uchwały w okresie 01.07.2018-31.12.2018 roku, Pływalnia Miejska Atlantis 

wprowadziła:  

- zmianę cen zajęć w wodzie,  

- zmianę zasad rabatowania pakietowego zakupu usług,  

- preferencyjne ceny karnetów sprzedawanych w okresach promocji,  

- preferencyjne ceny zajęć sprzedawanych w okresach promocji,  

- preferencyjne ceny usług sprzedawanych w okresach promocji,  

- specjalne ceny karnetów,  

- specjalne promocyjne ceny za zajęcia dla seniorów. 
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29 Uchwała Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 

przyjęcia Programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych 

w Poznaniu".  

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

na dzień 31.12.2018 

Utrzymano system działań na rzecz promocji, rozwoju i ochrony rodzin wielodzietnych w Poznaniu. 

W ramach realizacji Programu w dniach 12.05-02.06.2018 r. zorganizowano VI Poznańskie Dni 

Rodziny. 

W dniach od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. podpisano 113 porozumień w ramach Poznańskiego 

gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. 

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

warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 

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

raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

na dzień 31.12.2018 

Wydano 50 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

z bonifikatą wynikającą z ww. uchwały. 

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

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

na dzień 31.12.2018 

W roku 2018 przeprowadzono kontrolę 16 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych między innymi 

pod kątem przestrzegania tej uchwały. Nie stwierdzono przekroczenia uchwalonych stawek za 

odbiór 1m3 ścieków. 

32 Uchwała Nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2013 r. w sprawie przyznania 

najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
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jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta 

Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Polityka lokalowa 

na dzień 31.12.2018 

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

Poznania dotyczące ogłoszenia wykazów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednolokalowymi przeznaczonymi do sprzedaży. W okresie sprawozdawczym Uchwała została 

zmieniona Uchwałą Nr III/20/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r.  

1 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednolokalowym  
złożonych w okresie 1.07.2018 r. - 31.12.2018 r: 

3* 

2 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednolokalowym opracowanych i przekazanych  
do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP: 

1** 

3 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednolokalowym, co do których Prezydent Miasta Poznania podjął 

decyzję o nieprzeznaczaniu nieruchomości do sprzedaży: 
0 

 

  * -tylko wnioski złożone po raz pierwszy przez najemcę (nie uwzględniono wniosków ponownie złożonych przez 
tych najemców o sprzedaż tego samego lokalu, których wnioski ZKZL sp. z.o.o. już zarejestrowała 

i dotychczas nie zrealizowała) 
** - tylko wnioski przekazywane do WGN UMP po raz pierwszy (nie uwzględniono wniosków ponownie 

przekazywanych do WGN UMP np. po zaktualizowaniu/poprawieniu/uzupełnieniu dokumentacji znajdującej 
się w aktach sprawy) 

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

porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

na dzień 31.12.2018 

Prawidłowe oznaczenie poznańskich taksówek oraz przestrzeganie przepisów porządkowych jest 

zasadniczym przedmiotem wszystkich kontroli przeprowadzanych przez Oddział Licencji na 

Transport Drogowy i Kontroli oraz kompleksowych kontroli organizowanych z Wojewódzkim 

Inspektoratem Transportu Drogowego, Izbą Administracji Skarbowej i Wydziałem Ruchu 

Drogowego Komendy Miejskiej Policji. 

W II półroczu 2018 r. skontrolowano wspólnie z powyższymi służbami ponad 25 przedsiębiorców 

świadczących usługi taksówkowe. 
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W II półroczu 2018 r. wydano 270 hologramów identyfikujących przedsiębiorcę jako taksówkarza. 

34 Uchwała Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 r. w sprawie przyjęcia 

"Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030". 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

na dzień 31.12.2018 

W ramach realizacji „Programu dla Śródmieścia” realizowane są następujące działania: 

1. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 

fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”: 

· W IV kwartale 2018 r. wykonane zostały na fragmencie płyty Starego Rynku próbne 

nawierzchnie kamienne z zastosowaniem podbudowy betonowej i różnych rodzajów spoin 

(poimerowych i żywicznych). Po zimowym okresie eksploatacji zostanie dokonana ocena stanu 

poszczególnych pól ww. nawierzchni i na tej podstawie nastąpi wybór docelowej technologii, która 

zostanie zastosowana w trakcie rewaloryzacji i przebudowy płyty Starego Rynku. 

· W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów i Komitet 

Monitorujący WRPO 2014+ projekt Miasta Poznania został oceniony pozytywnie i uzyskał najwyższą 

punktację w konkursie.  

· Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 grudnia 2018 r. projekt został 

zakwalifikowany do dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+.  

· przygotowywane są niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. 

2. Obszar dawnej osady św. Gotarda: 

Zgodnie z ustaleniami posiedzenia Zespołu ds. osady Św. Gotarda z dnia 19 marca 2018 r., w dniu 

25 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie w Wydawnictwie Miejskim Posnania w zakresie publikacji dot. 

dawnej osady św. Gotarda. Przewodniczący Zespołu przedstawił wizję działalności Zespołu oraz 

propozycję publikacji popularnonaukowych, przybliżających historię dawnej osady Św. Gotarda, 

z uwzględnieniem artykułów prezentujących wizję przyszłości w tym zakresie. Realizację 

zamierzenia określono na rok 2019 lub 2020. 

W październiku odbyło się spotkanie Zespołu z udziałem Z-cy Prezydenta M. Wiśniewskiego, które 

miało charakter roboczy. Podczas spotkania poruszono szereg tematów dotyczących m.in.: 

odbudwy bryły dawnego klasztoru, przystąpienia do Hanzy, przeprowadzenia badań 

archeologicznych i in.  

Ustalenia ze spotkania: zorganizowanie w kwietniu lub maju 2019 r. spotkania lub spotkań: 
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· z przedstawicielami MTP, z udziałem Z-cy Prezydenta Wiśniewskiego, MPU, WUiA, MKZ, 

PLOT, BKPiRM, celem: 

- opracowania planu działań na najbliższe 10 lat dla przedsięwzięcia odbudowy bryły 

dawnego klasztoru dominikańskiego jako Ośrodka Spotkań i Promocji miasta Poznania, 

- omówienia zasadności oraz celowości działań mających na celu przystąpienie do Hanzy, 

· w zakresie publikacji naukowych dot. dawnej osady św. Gotarda, 

· celem opracowania planu badań archeologicznych dla terenu dawnej osady św. Gotarda 

i ulic przyległych oraz celem opracowania procedur ochrony zabytkowej nawierzchni. 

3. Fortyfikacje poznańskie:  

· W II półroczu 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. fortyfikacji poznańskich, którego 

głównym punktem było opiniowanie wniosków złożonych w ramach kolejnej edycji Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego w zakresie obejmującym forty. Analizowany był także projekt „Ramowego 

programu ochrony i rewaloryzacji Twierdzy Poznań”.  

· 27 lipca 2018r.  odbyło się spotkanie podzespołu ds. infrastrukturalnych Zespołu ds. 

fortyfikacji poznańskich dot. organizacji konkursu na zagospodarowanie Fortu III znajdującego się 

na terenie Ogrodu Zoologicznego.  

· W sierpniu odbyły się VI Dni Twierdzy Poznań, współorganizowane we współpracy z PLOT. 

Udzielono na ten cel dotacji w postaci tzw. „Małych grantów” stowarzyszeniom na łączną kwotę 50 

tys. zł. Całość została rozliczona prawidłowo. Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji DTP było 

udostępnienie po raz pierwszy pomieszczeń zabytkowych dawnej kaponiery kolejowej stanowiącej 

część Twierdzy Poznań. Zadanie to będzie rozszerzone w 2019 roku.  

· Ponadto w związku z zaplanowaną na 2019 rok „Rezerwą celową na renowację 

zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta” w kwocie 804 tys. zł, 11 grudnia 2018r. odbyło 

się spotkanie dot. ustaleń w tym zakresie. 

4. Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego: 

· W drugim półroczu 2018 r. odbyły się trzy posiedzenia Zespołu. Zespół na bieżąco 

współpracował z projektantami Autorską Pracownią Architektoniczną Jacek Bułat i uczestniczył 

w procesie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego, a także monitorował 

harmonogram wydawania decyzji administracyjnych i przeprowadzenia przetargu na generalnego 

wykonawcę.  

5. „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 

samochodowego w ul. Ratajczaka”: 

· Na ukończeniu są prace budowlane w Zakresie 1 – na ul. Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. 
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Ratajczaka. Zostały wykonane wszystkie prace podziemne oraz większość nawierzchniowych. 

Nasadzona została zieleń niska i wysoka. Uruchomione zostało oświetlenie uliczne. Prowadzone są 

ostatnie prace brukarskie. Wykonano próbne uruchomienia sieci infrastuktury technicznej. 

Rozpoczął się montaż nowego przystanku tramwajowego. Zakończenie robót wraz z wszystkimi 

odbiorami planowane jest na marzec 2019 r.  

· W ramach Zakresu 4 – Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu 

Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. 

Towarową – Spółka PIM przeprowadziła procedurę przetargową na wybór ptojektanta na  projekt 

budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysem oraz decyzjami administracyjnymi, a także 

dokumentacji niezbędnej do wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych ww. zadania 

(zgodnie z zadaniami Inwestora Zastępczego na podstawie przekazanej przez Dysponenta koncepcji 

wielobranżowej – realizacja do 31.12.2019 r.). 

· W ramach Zakresu 2 projektant - Spółka ADS 2 rozpoczęła prace projektowe. Z uwagi na 

przyjęty harmonogram prac dokumentację podzielono na podzakresy. Gotowe projekty budowlane 

na poszczególne odcinki mają zostać wykonane w 2019 roku. 

6. Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego: 

· Odbyły się cztery spotkania Zespołu roboczego celem uzgodnień z gestorami sieci 

i jednostkami miejskimi, uzyskania warunków, opinii i pozwoleń przez Zespół Projektowy 

URBANTECH. 

· W lipcu 2018 r. ogłoszono I postępowanie przetargowe dla zadania „Rewaloryzacja pl. 

Kolegiackiego w Poznaniu”. Znaczne przekroczenie kwoty przeznaczonej na finansowanie 

zamówienia spowodowało konieczność unieważnienia postępowania.  

· W październiku 2018 r. uzyskano: pozwolenie na budowę, zaświadczenie uprawniające do 

przebudowy układu drogowego oraz zaświadczenie uprawniające do remontu układu drogowego w 

zgłoszonych zakresach. 

· W listopadzie 2018 r. miała miejsce msza pogrzebowa poznaniaków, których szczątki 

zostały odkryte podczas badań archeologicznych na pl. Kolegiackim. Po mszy, podczas której zostało 

wykonane Requiem J. Paszkiewicza, opracowane na podstawie znalezionych w Archiwum 

Archidiecezjalnym rękopisów, pochodzących z czasów istnienia kolegiaty, szczątki zostały złożone 

w 130 trumnach jednej z krypt znajdujących się w podziemiach fary. 

· Rekomendacja dokumentacji projektowej uznanej za kompletną i prawidłową przez 

Inżyniera Kontraktu, p. Krzysztofa Wołowickiego była podstawą do odbioru zakresu umowy na 

prace projektowe z pracownią Urbantech, mgr.inż.arch Krzysztof Urbaniak, dot. projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego. 

· Zrealizowano zakres umowy z UAM w Poznaniu dot. prac terenowych, kończąc z dniem 

15.12.2018 r. współpracę w zakresie badań archeologicznych, poprzedzających właściwą 
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inwestycję. 

· Wprowadzono zmiany w zapisach umownych, w warunkach udziału w postępowaniu oraz 

zmodyfikowano część projektu celem zmniejszenia kosztów rezlizacji zadania. 

· W grudniu 2018 r. ogłoszono II postępowanie przetagowe na wybór Generalnego 

Wykonawcy robót budowlanych na placu Kolegiackim. 

7. Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. 

Madalińskiego: w związku z niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminów umownych dostarczenia 

kompletnej dokumentracji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Zamawiający – Miasto Poznań 

w dniu 5 grudnia 2018 r. odstąpiło od umowy z winy Wykonawcy i będzie dochodzić kar umownych. 

8. Monitoring Programu dla Śródmieścia: w lipcu 2018 r. przeprowadzono monitoring 

realizacji Programu dla Śródmieścia, który dotyczył wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i jednostek 

organizacyjnych. W odpowiedzi otrzymano sprawozdania z realizacji zadań, którymi objęte są 

przedmiotowe wydziały i jednostki. 

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

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

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 31.12.2018 

Zarządzono pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczono 11 inkasentów opłaty skarbowej 

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

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

skarbowej:  

1. opłatę skarbową pobraną w danym dniu inkasenci przekazują w całości na rachunek Urzędu 

Miasta dnia następnego, 

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

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

dniach wolnych od pracy, 

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

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

w następnym dniu roboczym po zakończeniu tego okresu. 

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w drodze inkasa w 2018 r. wyniosły 5 240 800,87 zł. Inkasentom 

opłaty skarbowej wypłacono wynagrodzenie w wysokości 341 354,00 zł. 
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W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona: 

- uchwałą Nr LXIX/1272/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. - dokonano zmiany 

załącznika do uchwały, zawierającego wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie miasta 

Poznania. Wykaz został zaktualizowany, 

- uchwałą Nr LXXIV/1406/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 r. - dokonano 

aktualizacji adresu inkasenta opłaty skarbowej. 

36 Uchwała Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Oświata 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. przeprowadzone zostały wybory do III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta 

Poznania. I posiedzenie MRM nowej kadencji odbyło się 13 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta 

Poznania. W trakcie sesji wybrano Prezydium Rady. 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej sprawował na bieżąco obsługę techniczną 

i administracyjną Młodzieżowej Rady. 

37 Uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 r. w sprawie przyjęcia 

"Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na 

lata 2014-2025". 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Transport 

na dzień 31.12.2018 

Dokument ten stanowi prawo lokalne i swoimi zapisami wyznacza kierunki rozwoju sieci transportu 

publicznego na terenie Miasta Poznania przy uwzględnieniu uwarunkowań występujących 

w aglomeracji poznańskiej. Niniejszy dokument wskazuje również potencjalne formy integracji 

systemów transportowych, organizacji rynku przewozów czy też standardy usług przewozowych. 

Planowanie i realizacja inwestycji odbywa się przy uwzględnieniu rozwiązań zapisanych 

w niniejszym dokumencie. 

W związku z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018 r., 

trwają prace nad aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 

dla Miasta Poznania na lata 2014-2025. 

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

nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
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Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała ma corocznie zastosowanie podczas opracowania projektu wieloletniej prognozy 

finansowej, a następnie sposobu procedowania nad nim. 

39 Uchwała Nr XXIV/328/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 r. w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia PRDPP.  Podczas posiedzeń poruszano następujące 

tematy: 

> Posiedzenie XXIII z dnia 9 lipca: 

a. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej – współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. 

b. Prezentacja działań Komisji Dialogu Obywatelskiego w I półroczu 2018 roku. 

c. Podsumowanie imprezy integracyjnej dla poznańskich organizacji pozarządowych "Śniadanie na 

trawie" - Oddział Koordynacji Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

> Posiedzenie XXIV z dnia 10 września: 

a. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

b. Informacja o powstaniu nowej Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta 

Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. 

c. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2019 r. -  

podsumowanie dyskusji dotyczących wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

ekonomii społecznej przez Miasto Poznań. 

> Posiedzenie XXV z dnia 8 października: 

a. Prezentacja założeń polityki lokalowej dotyczącej organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

ekonomii społecznej. 

b. Prezentacja zakresu współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z organizacjami 

pozarządowymi w obszarze ochrony i promocji zdrowia. 
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c. Założenia dalszej pracy Rady Pożytku oraz propozycje działań do podjęcia w obecnej kadencji (do 

kwietnia 2019 r.). 

W II półroczu 2018 r. PRDPP podjęła 2 uchwały oraz wydała 1 rekomendację: 

• Uchwała nr 11/2018 w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

z organizacjami pozarządowymi oraz zespołami doradczo-inicjatywnymi (w tym Komisjami Dialogu 

Obywatelskiego) i Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego (przyjęta 9 lipca 2018 r.), 

• Uchwała nr 12/2018 w sprawie rekomendacji odpłatności za pracę w Komisjach Oceny 

Wniosków (przyjęta 10 września 2018 r.), 

• Rekomendacja Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie otwartego 

konkursu ofert na rok 2019, na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu. 

40 Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.   

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Polityka lokalowa 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała określiła wysokość dochodów uprawniających do ubiegania się o wynajem lokalu oraz 

warunki przydziału lokalu dla osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego.  

Uchwała wprowadziła system kwalifikacji punktowej jako zestawienie punktowe wynikające 

z przypisania określonej liczby punktów warunkom stosowanym przy ocenie wniosków osób 

ubiegających się o najem lokalu z zasobów Miasta. System pozwala na obiektywną ocenę sytuacji 

mieszkaniowej, materialnej, rodzinnej i zdrowotnej tych osób. 

Na podstawie dokonanej oceny punktowej wszystkich złożonych wniosków powstaje lista osób 

oczekujących na przydział lokalu, przy czym o kolejności ich umieszczenia na liście zadecyduje liczba 

uzyskanych punktów, a w przypadku takiej samej liczby punktów - pierwszeństwo określone 

w uchwale. 

Przydział lokali komunalnych odbywa się zgodnie z kolejnością umieszczenia osób na ww. liście. 

Każdy ze złożonych wniosków o pomoc mieszkaniową jest oceniany przez powołaną zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Poznania Komisję ds. Opiniowania Projektów List, co zapewnia społeczną 

kontrolę nad ustaleniem prawa do zawierania umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta.  

Dzięki możliwości wielokryterialnej oceny sytuacji wnioskodawców istnieje przejrzysty system 

udzielania pomocy, w pierwszej kolejności najpilniej jej potrzebującym osobom i rodzinom. 
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W II półroczu 2018 r.: 

· zawarto 67 umów najmu lokalu socjalnego w związku z realizacją uprawnień wynikających 

z tzw. listy prezydenckiej, w tym 38 umów zostało zawartych jednoczesnie w ramach realizowanego 

przez Miasto Poznań pilotażowego programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, 

· zawarto 34 umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z realizacją uprawnień 

wynikających z tzw. listy prezydenckiej, 

· przekazano 7 lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, w ramach umowy współpracy 

zawartej pomiędzy ZKZL sp. z o.o., Miastem Poznań oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju 

Społecznego, które mają być wykorzystywane na realizację programu pod nazwą „mieszkania 

wspomagane – treningowe w Mieście Poznań”, 

· zawarto 5 umów najmu lokalu mieszkalnego w związku z posiadanym prawem do lokalu 

zamiennego, 

· zawarto 18 umów najmu lokalu mieszkalnego z osobami, którym uprzednio wypowiedziano 

umowy najmu, a przyczyny wypowiedzenia ustały, 

· zawarto 4 umowy najmu w tzw. trybie szczególnym – za zgodą Prezydenta Miasta Poznania, 

· zawarto 5 umów najmu lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, które zostały uprzednio 

wylicytowane podczas aukcji na wynajem  lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, 

· zawarto 4 umowy najmu z osobami pozostałymi w lokalu po wyprowadzeniu się 

dotychczasowego najemcy, 

· wynajęto 3 zwolnione części lokali w trybie tzw. poszerzenia, 

· złożono 10 ofert najmu lokali socjalnych na podstawie prawomocnego wyroku o eksmisję z 

zasobu obcego, przyznającego prawo do takiego lokalu, 

· zawarto 145 ponownych umów najmu lokali socjalnych z osobami je zajmującymi (po 

wygaśnięciu dotychczasowych umów) oraz przedłużno termin obowiązywania 325 umów najmu 

lokali socjalnych – w związku ze spełnianiem kryteriów dochodowych przez zajmujące je osoby, 

· wyłoniono 4 oferentów podczas aukcji na wynajem lokali o powierzchni przekraczającej 80 

m2, 

· przeprowadzono 46 zamian lokali, w tym 25 zamian na lokale w nowych budynkach przy ul. 

Dymka 220, 222 oraz 23 zamiany na lokale w nowych budynkach przy ul. Zawady 7, 9 w Poznaniu, 

· w ramach przeprowadzonych zamian zagospodarowano 15 pustostanów, z których 14 

zostało wyremontowanych przez nowych najemców i na ich koszt, szacowany na łączną kwotę 

120.264,64 zł, 
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· spośród zwolnionych w wyniku zamiany lokali, 23 zostały przeznaczone do 

zagospodarowania jako lokale socjalne, 

·             odzyskano ostatnie części 7 dotychczasowych lokali wspólnych. 

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

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

hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Ochrona środowiska 

na dzień 31.12.2018 

Prowadząc czynności w zakresie respektowania zapisów uchwały strażnicy miejscy przeprowadzili 

78 kontroli lokali niezabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku. Wobec 

osób niestosujących się do przepisów prawa miejscowego zastosowali 2 postępowania mandatowe 

oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu. 

42 Uchwała Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie Strategii 

Rozwoju Miasta Poznania 2020+. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Rewitalizacja 

na dzień 31.12.2018 

- II Forum Rozwoju Miast  

W dniach 12-13 września 2018 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Miasto 

Poznań zorganizowało przy współpracy Volkswagen Poznań „II Forum Rozwoju Miast”. Konferencja 

była II edycją zainicjowanego przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 

wydarzenia. Tegorocznym tematem konferencji była logistyka miejska, na temat której wypowiadali 

się przedstawiciele świata nauki, samorządu i biznesu. W wydarzeniu udział wzięli Jacek Jaśkowiak, 

Prezydent Miasta Poznania oraz Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. 

Pierwszego dnia konferencji wystąpili zagraniczni i poznańscy eksperci, przedstawiciele 

przedsiębiorstw takich jak Eco2City, PwC czy Allegro.pl, a także młodsi specjaliści i studenci. Odbyła 

się również debata pt. „Mieć czy współdzielić? Efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej”. 

Drugiego dnia zorganizowano trzy warsztaty tematyczne, prowadzone przez ekspertów 

z Volkswagen Poznań, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału 

Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Więcej na temat konferencji: 

www.forumrozwojumiast.pl  

· Uruchomienie portalu „Badam” 

Uruchomiono portal Bazy Danych Miasta („Badam”) pod adresem internetowym 

www.badam.poznan.pl, udostępniający zbiory danych o mieście, przygotowany z myślą 
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o mieszkańcach, przedsiębiorcach, inwestorach, naukowcach, samorządowcach, aktywistach 

miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują danych o Poznaniu potrzebnych do 

pracy, rozwijania wiedzy.  

Dane zawarte na portalu obejmują wskaźniki statystyczne dotyczące wielu zagadnień m.in. 

gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, demografii, transportu, edukacji, 

środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem i finansów; wdrażania 

strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych. Raz w miesiącu na portalu będzie 

pojawiał się inny temat przewodni. Aktualnie jest nim turystyka, kolejnym tematem będzie rynek 

pracy. 

Portal zastępuje wydawaną od wielu lat publikację nt. sytuacji społeczno - gospodarczej miasta. 

Zamieszczona na nim baza powstała dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami 

samorządu, biznesu oraz pozarządowymi. Prace związane z portalem koordynuje Wydział Rozwoju 

Miasta i Współpracy Międzynarodowej.  

Portal „Badam” ma charakter rozwojowy i będzie rozbudowywany zgodnie z potrzebami 

użytkowników i aktualnymi trendami.  

· Przyjęcie „Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025” 

16 października 2018 r. uchwałą Rady Miasta Poznania przyjęta została „Polityka dla ludzi młodych 

Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza potrzeb 

i oczekiwań tej grupy mieszkańców, której dokonano na podstawie warsztatów z młodzieżą, 

wyników badań ankietowych na próbie 1200 osób oraz wniosków płynących z wywiadów 

pogłębionych z przedstawicielami tej grupy poznaniaków. Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoliła 

na sformułowanie w Polityce 5 priorytetów rozwojowych. Odwołują się one do najważniejszych 

aspektów życia młodych ludzi: możliwości rozwoju ich umiejętności i pasji, angażowania się w życie 

społeczne, wykorzystania nowoczesnych form komunikowania się jako podstawy skutecznego 

dialogu społecznego, zapewnienia funkcjonalnej przestrzeni miejskiej i zapewnienia wysokiej jakości 

przemieszczania się w tej przestrzeni. Dokument poddany został konsultacjom społecznym, 

z udziałem m.in. Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, samorządów uczniowskich szkół 

ponadpodstawowych, samorządów studenckich i organizacji pozarządowych.  

· Posiedzenia Zespołu Think Tank 

10 października 2018 r. odbyło się posiedzenie zespołu Think Tank, na którym dyskutowano nad 

zagadnieniami dotyczącymi urbanistyki oraz zieleni miejskiej w Poznaniu. 

27 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu Think Tank na temat skutecznego 

tworzenia przyjaznych i zielonych miejsc rekreacji. W spotkaniu, oprócz Zastępcy Prezydenta p. 

Mariusza Wiśniewskiego, uczestniczyli przedstawiciele wydziałów UMP oraz jednostek miejskich. 

Przedstawiciele jednostek merytorycznych zaprezentowali swoje bieżące i planowane działania, 

odnosząc się do wniosków i sugestii członków Zespołu z ostatniego posiedzenia. 
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43 Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Transport 

na dzień 31.12.2018 

Program Rowerowy wskazuje zbiór inwestycji koniecznych do realizacji w celu uspójnienia sieci tras 

rowerowych. Ma na celu usystematyzowanie działań związanych z infrastrukturą rowerową, a także 

promocją ruchu rowerowego poprzez kampanie informacyjne, edukacyjne i promocyjne.  

Realizacja zapisów niniejszego dokumentu ma prowadzić do wzrostu codziennego ruchu 

rowerowego w Poznaniu. 

44 Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 r. w sprawie Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała wprowadziła regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 

w ramach którego określono kryteria uprawniające do przyznania zasiłku szkolnego oraz 

stypendium szkolnego. Regulamin jest stosowany na bieżąco. 

W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęci zostali uczniowie znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej. Do stypendium szkolnego uprawnionych było 1196 uczniów. Wypłacano 100 zł 

lub 120 zł na ucznia w zależności od sytuacji rodzinnej. Łącznie wydatkowano kwotę 341 493,64 zł. 

Z zasiłku szkolnego przyznanego uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego skorzystało 29 uczniów. Wypłacono kwotę 17 980,00 zł. 

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

składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 31.12.2018 

Przedmiotowa uchwała wprowadziła możliwość składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie 

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

środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst 
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jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1353).  

W II półroczu 2018 r. złożono 23 deklaracje na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

46 Uchwała Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie przyjęcia 

"Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Rewitalizacja 

na dzień 31.12.2018 

W celu realizacji przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji: „Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Zasad 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+”, przeprowadzona została okresowa 

ocena poziomu wdrażania GPR w zakresie uzyskanych rezultatów oraz aktualności przyjętych 

przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Informacje nt. projektów rewitalizacyjnych ujętych 

|w GPR zostały zebrane od wydziałów UMP oraz jednostek miejskich, a następnie opracowane 

i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu realizacji obowiązku przeprowadzenia okresowej 

sprawozdawczości.  

W ramach przedsięwzięć oraz projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Poznań 

ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania wg. stanu na 31.12.2018 r. 21 

przedsięwzięć oraz projektów posiada status „zakładane do realizacji”, 61 posiada status „w trakcie 

realizacji”, 9 przedsięwzięć oraz projektów rewitalizacyjnych zostało zrealizowanych. 

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

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.  

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie uchwały: 

· prowadzone byly działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości pod kątem 

sprawdzania stanu czystościowo-porządkowego, 

· prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne wobec młodzieży szkolnej 

i samorządów pomocniczych. 

· przeprowadzona została coroczna akcja „Sprzątanie Świata”. 

Wobec osób niestosujących się do przepisów prawa miejscowego strażnicy miejscy przeprowadzili 

171 postępowań mandatowych, zastosowali 26 pouczeń oraz skierowali 5 wniosków o ukaranie do 
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sądu. 

48 Uchwała Nr LVI/1027/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie regulaminu 

parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Transport 

na dzień 31.12.2018 

Parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) działa zgodnie z regulaminem wprowadzonym 

uchwałą.  

W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LXXIV/1398/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. 

49 Uchwała Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta 

Dużej Rodziny. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym zniżki oraz ulgi, z których członkowie rodzin wielodzietnych korzystali 

na podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty 

Dużej Rodziny) dostępne są po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ujednolicone 

zostały terminy przyznania uprawnień do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzin oraz poznańskiego 

programu dla rodzin wielodzietnych. Rodzice otrzymują uprawnienia dożywotnio natomiast dzieci 

do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych 

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  

W II półroczu 2018 r. 631 rodzin wielodzietnych ubiegało się o przyznanie kart, wydano 2470 kart 

tradycyjnych i 1300 kart elektronicznych. Od początku funkcjonowania Programu wydano karty 

4546 rodzinom. 

50 Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie przyjęcia 

Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Polityka lokalowa 

na dzień 31.12.2018 

„Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027” jest dokumentem, który odzwierciedla 

potrzeby oraz przedstawia cele strategiczne i kierunki działań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, 
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uwzględniając różne formy inwestowania na terenie miasta Poznania.  

„Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027” jest dokumentem długoterminowym, 

który będzie wypełniony poprzez stosowne uchwały, dostosowujące gospodarowanie zasobem 

komunalnym do przedstawionych w nim nowych zasad. 

51 Uchwała Nr LVIII/1101/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 r. w sprawie 

ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

na dzień 31.12.2018 

Celem wprowadzenia uchwały jest częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku 

niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt do 31 grudnia 2016 r. lub do 31 grudnia 

2017 r. i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie 

realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 

sierpnia 2019 r. Świadczenie przysługuje w wysokości 600,00 zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji 

dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

· oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania, 

· w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania 

podatnika – miasto Poznań, 

· zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek. 

W II półroczu 2018 r. o Poznańskie Świadczenie Żłobkowe złożono 47 wniosków, z czego 19 

wniosków rozpatrzono pozytywnie przyznając świadczenia, natomiast w przypadku 20 wniosków 

odmówiono przyznania świadczenia. Obecnie 8 wniosków jest rozpatrywanych.  

W II półroczu 2018 r. (stan na 31.12.2018 r.) na Poznańskie Świadczenie Żłobkowe wydatkowano 

kwotę 286 200,00 zł. 

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

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

Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Kultura i sztuka 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania 
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odbywa się w I półroczu każdego roku (w II półroczu Kapituła nie obradowała). 

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

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

odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej.  

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała jest realizowana przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta. 

54 Uchwała Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie w sprawie 

ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

na dzień 31.12.2018 

Celem wprowadzenia uchwały jest pomoc w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką 

nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu. Świadczenie przysługuje, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

· oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania, 

· w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania 

podatnika – miasto Poznań, 

· rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi 

sprawowana jest opieka. Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki 

ukończą 18 rok życia. 

W II półroczu 2018 r. o Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków złożono 2 wnioski, które 

zakończono wydaniem decyzji przyznającej świadczenie. W II półroczu 2018 r. (stan na 31.12.2018 

r.) na Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. 

55 Uchwała 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. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Polityka lokalowa 
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na dzień 31.12.2018 

Uchwała dotyczy zasobu stanowiącego własność Miasta Poznania albo gminnych osób prawnych 

lub spółek handlowych utworzonych z udziałem Miasta Poznania, z wyjątkiem towarzystw 

budownictwa społecznego, a także lokali pozostających w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. 

Dokument uwzględnia zmiany dokonane w zakresie zarządzania komunalnym zasobem 

mieszkaniowym w 2017 roku, tj. przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. 

z o.o. zadania bezpośredniego zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. 

Podane w dokumencie prognozy, dotyczące kosztów potrzeb remontowych, nakładów niezbędnych 

do utrzymania budynków i lokali w niepogorszonym stanie oraz wysokości kosztów utrzymania 

zasobu mieszkaniowego, zostały dokonane na podstawie dotychczasowych danych oraz analizy 

obowiązków wynikających z realizacji zadań własnych gminy, wyznaczonych celów i priorytetów 

oraz ich możliwości realizacyjnych. 

Cele i priorytety odnoszą się m.in. do zapisów wynikających z podjętej Uchwały Nr 

LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia polityki 

mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027.  

Uchwała ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania 

na lata 2019-2023 realizuje kierunek polityki mieszkaniowej określony w ww. dokumencie i ma 

wobec niej charakter wykonawczy. 

56 Uchwała Nr LXXI/1323/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

na dzień 31.12.2018 

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła 

w życie z dniem 9 marca 2018 r., dała radzie gminy narzędzia prawne umożliwiające określenie 

(w drodze uchwały) m.in. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie miasta Poznania. 

Na postawie niniejszej uchwały Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Poznaniu wydaje postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. 

57 Uchwała Nr LXXIII/1357/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 

określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie 

miasta Poznania. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 
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na dzień 31.12.2018 

Uchwała została przekazana do realizacji przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej. Do końca roku 2018 nie wpłynął żaden wniosek o ustalenie lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej. 

58 Uchwała Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej. 

Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała ma corocznie zastosowanie podczas opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie 

sposobu procedowania nad nim. 

 

 


