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

ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Plan                                                                Wykonanie                                                  

1.157.700,00 zł                                           1.074.794,51 zł, w tym:  

                                                                   1.032.590,75 zł - diety radnych 

                                                                           8.270,03 zł - podróże krajowe 

                                                                         33.933,73 zł - podróże zagraniczne 

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

należności pieniężnych przysługujących radnym Rady Miasta Poznania z tytułu podróży 

służbowych krajowych i zagranicznych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Plan                                                            Wykonanie                                                  

1.157.700,00 zł                                          1.074.794,51 zł, w tym:  

                                                                   1.032.590,75 zł - diety radnych 

                                                                           8.270,03 zł - podróże krajowe 

                                                                         33.933,73 zł - podróże zagraniczne 

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

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

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu realizacji Programu Rewitalizacji Kamienic 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

· stan zadłużenia z tytułu umowy 21.721 - 13.757.142,80 zł, termin spłaty ostatniej raty - 

2022 rok 

W miesiącu grudniu 2018 roku pismem, podpisanym zarówno przez Miasto Poznań i EBI, 

wprowadzono zmiany do Umowy. Zmianie uległy zapisy dotyczące raitingu.  
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Dodatkowo 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 XX ratę kapitałową w wysokości 

1.719.642,86 zł i ratę odsetkową w wysokości 71 470,08 zł, a w dniu 14 grudnia 2018 r. ratę 

odsetkową w wysokości 63 186,18 zł.  

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

Inwestycyjnego: streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2018 roku wraz z 

opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację dotyczącą 

indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2019 rok. 

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

kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 

sfinansowania inwestycji drogowych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

· stan zadłużenia z tytułu umowy 25.253 - 17.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 

2019 rok 

W miesiącu grudniu 2018 roku pismem, podpisanym zarówno przez Miasto Poznań i EBI, 

wprowadzono zmiany do Umowy. Zmianie uległy zapisy dotyczące raitingu. 

Dodatkowo 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 XX ratę kapitałową w wysokości 

8 500 000,00 zł oraz ratę odsetkową od kredytu w wysokości 117 756,17 zł, a w dniu 14 grudnia 

2018 r. w wysokości 78 080,53 zł.  

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

Inwestycyjnego streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2018 roku wraz 

z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. 

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

upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania 

i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publiczno-prawnym, stanowiących dochody Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała upoważnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 2 
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uchwały do stosowania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym 

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

osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń wypłacanych przez właściwą jednostkę.  

Do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym należą 

m.in. opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. W II półroczu 2018 r. wpłynęło 39 wniosków o ulgę 

w spłacie tych należności - zrealizowano również wnioski, których postępowanie nie zakończyło się 

w I półroczu 2018 r. 

W okresie sprawozdawczym Poznańskie Centrum Świadczeń wydało: 

-17 decyzji o odmowie umorzenia lub rozłożenia na raty należności, 

- 7 decyzji o rozłożeniu należności na raty na łączną kwotę 7549,8 zł, 

- 10 podań zwrócono z powodu nieuiszczenia opłaty skarbowej, 

- w jednym przypadku postępowanie w sprawie ulgi umorzono jako bezprzedmiotowe z powodu 

spłaty całej należności. 

Natomiast żadnych zaległości nie umorzono. 

W II połowie 2018r. Dyrektor ZGiKM GEOPOZ wydał jedną decyzję odmawiającą rozłożenia na raty 

opłaty adiacenckiej w kwocie 2 061,50 zł. 

W II połowie 2018 r. Dyrektor ZDM umorzył kwotę 28.809,32 zł, na raty rozłożył spłatę w wysokości 

48.540,92 zł. 

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Stan zadłużenia - 180.000.000,00 zł, termin wykupu - lata 2019-2021 

Miasto Poznań w miesiącu grudniu 2018 r. dokonało zapłaty odsetek od obligacji:  

· serii F i G w wysokości odpowiednio 760 800.00 zł i 776 400,00 zł w dniu 21 grudnia 2018 

roku,  

· serii H w wysokości 776 400,00 zł w dniu 28 grudnia 2018 roku.  

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

sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2018 roku. 
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7 Uchwała Nr LXXVII/1157/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Umowa nr 682/2010/00004137/00 

· stan zadłużenia 19.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2020 rok 

W dniu 20 sierpnia 2018 roku Miasto zapłaciło odsetki od kredytu długoterminowego udzielonego 

w 2010 r. przez konsorcjum banków: ING Bank Śląski S.A. i mBank S.A w wysokości 105 358,90 zł 

oraz 20 listopada 2018 roku w wysokości 105 358,90 zł. Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy 

Miasto przekazało wymagane przez Banki sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2018 roku. 

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

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

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

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

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

zabytków, w których wykonano remont elewacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

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

korzystać ze zwolnienia przez okres 10 lat. 

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

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

Spośród osób fizycznych w II półroczu 2018 r. ze zwolnienia korzystało 15 obiektów podatkowych. 

Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w II półroczu wyniosła 37.774,97 zł. 

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

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu 

zbiorowego i ochrony zdrowia w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

· stan zadłużenia z tytułu umowy 25.701 – 352.200.000 zł, termin spłaty ostatniej raty – 2025 
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r. 

W miesiącu grudniu 2018 roku pismem, podpisanym zarówno przez Miasto Poznań i EBI, 

wprowadzono zmiany do Umowy. Zmianie uległy zapisy dotyczące ratingu.  

Dodatkowo 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. dokonano spłaty kapitału w wysokości 14 700 000,00 zł i zapłaty 

odsetek w wysokości 1 635 304,09 zł, a 14 grudnia 2018 r. spłaty kapitału w wysokości 

14 700 000,00 zł i zapłaty odsetek w wysokości 1 530 056,92 zł.  

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

Inwestycyjnego: streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2018 roku wraz 

z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację dotyczącą 

indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2019 rok. 

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Stan zadłużenia - 100.000.000,00 zł, termin wykupu – 2022-2026 rok 

W dniu 21 grudnia 2018 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2011 r. przez 

Bank PKO BP SA obligacji serii X w wysokości 821.700,00 zł, a 28 grudnia 2018 r. od obligacji serii Y 

w wysokości 672.300,00 zł. W celu spełnienia zapisów umowy Miasto przekazało wymagane przez 

Bank PKO BP S.A. sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2018 roku. 

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

prolongacyjnej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

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

zobowiązań podatkowych pobieranych bezpośrednio przez tutejszy organ podatkowy w II półroczu 

2018 r. wyniosły 6 051,97 zł. Natomiast brak danych o dochodach z opłaty prolongacyjnej ustalonej 

z tytułu udzielonych ulg w spłacie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe. 
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12 Uchwała Nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 roku 

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

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

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

najmniej 60% powierzchni użytkowej realizowana jest funkcja mieszkalna. 

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

żaden podmiot. 

Spośród osób fizycznych w II półroczu 2018 r. ze zwolnienia korzystały 44 obiekty podatkowe. 

Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w II półroczu wyniosła 38.317,90 zł. 

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

kredytów długoterminowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Kredyty udzielone przez Bank Pekao S.A.: 

· umowa nr 2013/62/BSP - stan zadłużenia 30.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 

2020 rok 

· umowa nr 2013/63/BSP - stan zadłużenia 40.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 

2020 rok 

· umowa nr 2013/66/BSP - stan zadłużenia 40.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej rat - 

2023 rok 

RAZEM: 110.000.000,00 zł 

W dniu 28 września 2018 r. zostały uregulowane płatności odsetkowe z tytułu powyższych umów 

kredytowych w wysokościach: 

· z tytułu umowy nr 2013/62/BSP w wysokości 175 430,14 zł 

· z tytułu umowy nr 2013/63/BSP w wysokości 233 906,85 zł 
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· z tytułu umowy nr 2013/66/BSP w wysokości 248 021,92 zł 

W dniu 31 grudnia 2018 r. zostały uregulowane płatności odsetkowe z tytułu powyższych umów 

kredytowych w wysokościach: 

· z tytułu umowy nr 2013/62/BSP w wysokości 176 942,47 zł 

· z tytułu umowy nr 2013/63/BSP w wysokości 235 923,28 zł 

· z tytułu umowy nr 2013/66/BSP w wysokości 250 038,35 zł 

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

sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2018 roku. 

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

zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Poznania instrumentem płatniczym 

(terminale). 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z uchwałą umożliwiono zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Poznania 

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

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

jest pieniądz elektroniczny. 

W 2018 roku wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dotyczące podatku od nieruchomości 

wyniosły 1 128 082,95 zł, natomiast wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dotyczące 

opłaty skarbowej wyniosły 1 841 247,08 zł. 

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

z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku 

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

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

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

gospodarczej na terenach wymienionych Parków. 

Ze zwolnienia określonego uchwałą w II półroczu 2018 r. skorzystał jeden podmiot a deklarowana 

kwota zwolnienia w II półroczu 2018 r. wyniosła 67.238,44 zł (za m-ce VII-VIII/2018). 
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W II półroczu 2018r. ze zwolnienia nie skorzystała żadna osoba fizyczna. 

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

z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Niniejsza uchwała stanowi kontynuację założeń uchwały Nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania 

z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, na mocy której 

zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle o charakterze 

ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez 

sport i rekreację ruchową. Podjęcie uchwały związane było z koniecznością dostosowania zapisów 

do przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej. 

Uchwała określa, iż zwalnia się z podatku od nieruchomości następujące obiekty sportowe zajęte na 

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

z zajętym przez nie gruntem: 

1) baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, 

2) stadiony, 

3) boiska, 

4) hale sportowe, 

5) lodowiska sztuczne, 

6) przystanie wodne, 

7) kryte ujeżdżalnie do jazdy konnej, 

8) infrastruktura towarzysząca obiektom wymienionym w punktach 1-6, typu szatnie, zaplecze 
sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętej na prowadzenie działalności handlowej 
i gastronomicznej, 

9) tory regatowe. 

Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą w II półroczu 2018 r. skorzystało 16 

podmiotów a deklarowana kwota zwolnienia w II półroczu 2018 r. wyniosła 2.637.987,21 zł. 

Spośród osób fizycznych w  II półroczu 2018 r. ze zwolnienia skorzystał 1 podmiot. Łączna kwota 

udzielonego z tego tytułu zwolnienia w II półroczu 2018 r. wyniosła 22.767,36 zł. 

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

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

pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla 
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Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do 

rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

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

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

Uchwała jest kontynuacją uchwały nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 

16 października 2012r. 

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

4 podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w II półroczu 2018 r. wyniosła 13.218,66 zł. 

Spośród osób fizycznych w  II półroczu 2018 r. ze zwolnienia korzystało 85 obiektów podatkowych. 

Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w II półroczu 2018 r. wyniosła 80.025,42 zł. 

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

z opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dokonano zwolnień z tytułu: 

- wymiany praw jazdy: 9, 

- wymiany dowodów rejestracyjnych: 5. 

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

kredytów długoterminowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

· umowa nr 28 1020 4027 0000 1096 0275 1089 – stan zadłużenia 18.000.000,00 zł, termin 

spłaty ostatniej raty 2020 rok (PKO BP S.A.) 

· umowa nr 2687216/37/K/Ob./2015 – stan zadłużenia 32.000.000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty 2027 rok (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

W dniu 28 września 2018 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od kredytu udzielonego przez PKO BP 

S.A. w wysokości 95 276,71 zł oraz od kredytu udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
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w wysokości 183 092,60 zł. Natomiast w dniu 31 grudnia 2018 r. dokonano zapłaty odsetek od 

kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. w wysokości 96 184,11 zł oraz od kredytu udzielonego przez 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w wysokości 184 705,75 zł. 

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

sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2018 rok. 

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

szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz 

szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

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

podatek od nieruchomości 17 094 871,00 zł, środki niewykorzystane w 2017 r. 1 498 070,00 zł. 

Środki na konkurs „grantowy” to 3.500.000,00 zł. 

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

środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała określa dla jednostek pomocniczych Miasta – osiedli wysokość środków wolnych 

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

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

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

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

oświetlenia w łącznej wysokości 32.000.000,00 zł. 

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

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie niniejszej uchwały podatnicy, dokonując samoopodatkowania, deklarują 

w składanych deklaracjach podatkowych wysokość podatku od środków transportowych na 2018 r.  

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

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

jezdnych, rozróżnienie stawek preferencyjnych w przypadku 6 kategorii środków transportowych 
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z emisją spalin najmniej obciążającą środowisko naturalne (EURO 5 i EURO 6).  

Wpływy za II półrocze 2018 r. z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 15 784 957,36 

zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku za II półrocze 2018 r. wyniosły 

21 355 655,98 zł. 

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

cmentarzy od podatku od nieruchomości. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż związana bezpośrednio 

z utrzymaniem cmentarzy. 

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

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

zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 

sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, gospodarki 

komunalnej, polityki społecznej i oświaty.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

· stan zadłużenia z tytułu umowy 86.386 – 149 000 000,00 zł - termin spłaty ostatniej raty – 

2031 rok 

W dniu 7 grudnia 2018 roku Miasto uruchomiło II transzę kredytu z tytułu umowy 86.386 

w wysokości 50 000 000,00 zł. Ponadto w miesiącu grudniu 2018 roku pismem, podpisanym przez 

Miasto Poznań i EBI, wprowadzono zmiany do Umowy dotyczące ratingu. 

Do Umowy zostały zaakceptowane przez Bank 2 wnioski o alokacje. Pierwsza alokacja z dnia 15 

października 2018 roku obejmowała 8 zadań, których łączny koszt wyniósł 459 779 921,00 zł. 

Natomiast druga alokacja z dnia 19 grudnia 2018 roku obejmowała 10 zadań inwestycyjnych na 

łączną kwotę 642 860 331,00 zł. 

Dodatkowo, z uwagi na wysoki koszt inwestycji: „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. 

Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” przekraczający 

kwotę 25 000 EUR, do wniosku o alokację nr 2 w listopadzie 2018 roku Miasto sporządziło 

i przesłało do EBI szczegółowy opis przedmiotowej inwestycji (tzw. fiszka projektu), który został 

zaakceptowany przez EBI.  
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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. dokonano zapłaty odsetek od kredytu w wysokości 499 719,45 zł, 

natomiast 14 grudnia 2018 r. dokonano zapłaty odsetek w wysokości 486 239,18 zł.  

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

Inwestycyjnego: streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2018 roku wraz 

z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację dotyczącą 

indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2019 rok. 

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

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

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

Poznania” dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Zakończono prace budowlane w szkołach: Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu, ZSS nr 

105 w Poznaniu oraz Zespół Szkół nr 2 w Poznaniu. Trwają prace budowlane w Szkole Podstawowej 

nr 70, które mają zakończyć się w styczniu 2019 roku. Trwają przygotowania do postępowania 

przetargowego na pełnienie usługi inżyniera kontraktu oraz wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych dla Szkół Podstawowych nr 2, 20, 46 i 61. 

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

Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

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

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

publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W ramach postępowania przetargowego na pełnienie usługi inżyniera kontraktu wygrała firma 

Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k. W dniu 31 października 2018 r. podpisano 

umowę z firmą „Bioleko Badania i dokumentacja środowiskowa Karolina Pietruczuk” na nadzór 
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ornitologiczny w projekcie. Trwa procedowanie postępowania na wybór wykonawcy robót 

budowlanych. 

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

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

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

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

edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Od dnia podpisania umowy o dofinansowanie (15.10.2018 r.) przeprowadzono działania 

przygotowawcze, mające na celu rzeczowe i właściwe przeprowadzenie prac budowlanych 

w kolejnych kwartałach realizacji projektu. W dniu 21 grudnia 2018 r. przekazano oficjalny wniosek 

do PIM o prowadzenie działań inwestora zastępczego w obszarze prac związanych z robotami 

budowlanymi (oraz przygotowaniem procedury przetargowej dla robót i wyłonienia inżyniera 

kontraktu w ramach przetargu na usługi z tym związane). Przeprowadzona aktualizacja kosztorysu 

doprowadziła do urealnienia wyceny zaplanowanych prac budowlanych, których realizacja jest 

przewidziana na kolejne kwartały realizacji projektu. Przeprowadzono ponadto działania 

weryfikacyjne specyfikacji sprzętowej, załączonej do wniosku aplikacyjnego, pod kątem jej 

aktualności kosztowej oraz dostępności rynkowej sprzętu i wyposażenia fotograficznego 

i oprogramowania obrazowego. Dokonano analizy rynkowej w zakresie opracowania 

i przygotowania przez zewnętrznego wykonawcę tablicy informacyjnej projektu, zgodnej 

z wymogami w zakresie realizacji działań promocyjnych projektów realizowanych z wykorzystaniem 

środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020. 

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

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 

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

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

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

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

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 17 grudnia 2018 r. została podpsiana umowa o dofinansowanie projektu. W chwili obecnej 

trwają prace przygotowawcze do uruchomienia przetargu na roboty budowalne wskazane 
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w projekcie.  

Przetarg ten ma być realizowany w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

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

najmniej remontu elewacji. 

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

hotelowa, gastronomiczna lub mieszana, obejmująca wyłącznie te funkcje. 

W związku z tym, że zwolnienie obowiązuje od dnia  1 stycznia roku podatkowego następującego po 

roku, w którym zakończono roboty budowlane w II półroczu 2018 r. ze zwolnienia wśród osób 

prawnych i fizycznych nie skorzystał żaden podmiot. 

30 Uchwała Nr LXXI/1290/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

· umowa nr  2687216/135/JST/POZ/18 – stan zadłużenia 45 000 000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty 2019 rok (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

· umowa nr 2687216/136/JST/POZ/18 – stan zadłużenia 45 000 000,00 z termin spłaty 

ostatniej raty 2019 rok (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

· umowa nr 2687216/137/JST/POZ/18 – stan zadłużenia 40 000 000,00 zł, termin spłaty 

ostatniej raty 2019 rok (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 

W dniu 11 września 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg na udzielenie i obsługę kredytów na rynku 

krajowym na łączną kwotę 591 437 763,00 zł. W dniu 18 października 2018 r. Miasto podpisało 

9 umów kredytowych, w tym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. – 5 umów i z ING BŚ S.A. – 

4 umowy.  

W dniu 13 listopada 2018 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LXXV/1415/VII/2018, 

w wyniku której kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym uległa zmianie 
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do kwoty 407 437 763,00 zł. Następnie uchwałą Nr III/17/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 

11-12-2018 r. kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów została zmniejszona do kwoty 

304 627 763,00 zł. 

Ostatecznie w miesiącu grudniu 2018 roku Miasto uruchomiło 3 kredyty krótkoterminowe, w tym 

na podstawie: 

· umowy nr 2687216/135/JST/POZ/18 – 45 000 000,00 zł w dniu 27 grudnia 2018 r., 

· umowy nr 2687216/136/JST/POZ/18 – 45 000 000,00 zł w dniu 28 grudnia 2018 r., 

· umowy nr 2687216/137/JST/POZ/18 – 40 000 000,00 zł, (20 000 000,00 zł – 28 grudnia 

i kolejne 20 000 000,00 zł w dniu 31 grudnia 2018 r.). 

Z tytułu przedmiotowych umów kredytowych w dniu 31 grudnia 2018 r. Miasto zapłaciło odsetki 

w wysokości:  

· umowa nr 2687216/135/JST/POZ/18 - kwota odsetek 9 271,23 zł,  

· umowa nr 2687216/136/JST/POZ/18 - kwota odsetek 7 027,40 zł, 

·             umowa nr 2687216/137/JST/POZ/18 - kwota odsetek 3 139,73 zł. 

31 Uchwała Nr LXXIII/1370/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 

wodnych miasta Poznania na rok 2019. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Przedmiotowa uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wysokość opłat 

została uchwalona na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie 

maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

w 2019 r. (M.P.2018.733). 

32 Uchwała Nr LXXIV/1389/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 

realizację projektu „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu 

przejazdu przez linię kolejową E20", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Miasto Poznań pismem z 22 listopada 2018 r. zwróciło się do IZ WRPO z prośbą o rozważenie 

możliwości przesunięcia kwoty dofinansowania zarezerwowanej dla inwestycji pn. „Budowa 

systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap III” (od realizacji której odstąpiono) 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. Obecnie trwają prace nad kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do 

wnioskowania o dofinansowanie. 

33 Uchwała Nr LXXIV/1403/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach określonych w niniejszej 

uchwale. 

Uchwalone stawki stanowią podstawę do wydawania decyzji ustalających wysokość zobowiązania 

podatkowego dla osób fizycznych na 2019 r. oraz określenia wysokości podatku w deklaracjach na 

podatek od nieruchomości na 2019 r. składanych przez osoby prawne oraz wydawania decyzji 

określających wysokość podatku. 

34 Uchwała Nr LXXIV/1404/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwalone stawki znajdą zastosowanie w składanych deklaracjach podatkowych na 2019 rok oraz 

decyzjach określających wysokość zobowiązania podatkowego. 

35 Uchwała Nr LXXV/1416/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie wyboru 

firmy audytorskiej na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta 

Poznania za lata 2018 i 2019. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2018 

i 2019 wybrano firmę audytorską: Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS" Sp. z o.o., z siedzibą 

w Łodzi. W dniu 30.12.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Poznań a Biurem Biegłych 
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Rewidentów „EKO-BILANS" sp. z o.o. 

36 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. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

37 Uchwała Nr III/14/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie ustalenia 

stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów 

Poznańskich. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

Uchwała ustaliła stawki dotacji na 2019 rok - w trakcie realizacji. 

38 Uchwała 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. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała obowiązuje od 01.01.2019 r. 
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1 Uchwała nr LXXXVIII/487/1993 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wyrażenia 

zgody podmiotom gospodarczym na używanie lub rejestrację znaku towarowego zawierającego 

nazwę lub herb miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym zgłoszono jeden wniosek o wyrażenie zgody na użycie w nazwie 

obiektu sportowego, położonego przy ulicy Bułgarskiej 17 w Poznaniu, słowa „Poznań” – tworząc 

tym samym nową nazwę – „Stadion Poznań”. Nie zaplanowano jednak znaku towarowego, dlatego 

też nie było przeszkód prawnych, by taką nazwę zaakceptować. 

Ponadto, Dyrektor Aeroklubu Poznańskiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie 

herbu Miasta Poznania na płacie projektowanego nowego sztandaru Aeroklubu Poznańskiego im. 

Wandy Modlibowskiej. Przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Poznania został skierowany do 

Biura Rady Miasta. Podjęto Uchwałą Nr VI/60/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. 

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

ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście 

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

zatrudnionych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. egzamin zdało 39 przedsiębiorców. 

W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXXIII/1379/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. 

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

zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań 

związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub 

modernizację infrastruktury ogrodowej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

14 grudnia 2018 r. zakończyła się procedura udzielania, rozliczania i sprawozdania z otrzymanych 

dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów 

działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane 

w 2018 roku przez stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub 

rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej "ROD". Zarządzeniem Nr 340/2018/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 15.05.2018 r. udzielono dotacji z budżetu Miasta Poznania i przekazano na ten cel 
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kwotę: 241 000 zł.  

Na dzień 31.12.2018 r. zatwierdzono sprawozdania 6 Rodzinnym Ogrodom Działkowym 

reprezentującym Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Poznaniu i tym samym 

zakończono realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych 

przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane w 2018 roku 

na kwotę: 241 000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. 

4 Uchwała Nr LXXI/1324/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

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 kształtowanie 

polityki w zakresie ograniczania dostępności alkoholu, między innymi poprzez ustalenie w drodze 

uchwały, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy (miasta) i tak: 

· maksymalna liczba zezwoleń dla DETALU na terenie miasta Poznania wynosi: 

A (piwo) - 1000, w tym Osiedle Stare Miasto - 105  

B (wino) - 1000, w tym Osiedle Stare Miasto - 110, Krzyżowniki-Smochowice - 40 

C (wódka) - 1000, w tym Osiedle Stare Miasto - 95, Krzyżowniki-Smochowice – 30 

· maksymalna liczba zezwoleń dla GASTRONOMII na terenie miasta Poznania wynosi: 

A (piwo) - 870,  

B (wino) - 760,  

C (wódka) - 760. 

Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: DETAL 

 Rodzaj 
zezwolenia 

Limit  

  

Wykorzystanie limitu dzień: 31-12-2018r 
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 Osiedle Stare Miasto   

 A  105  94 

 B  110  104 

 C  95  89 

 Osiedle Krzyżowniki-Smochowice   

 A  -  - 

 B  40  15 

 C  30  15 

 Pozostała część miasta   

 A 895  863 

 B 850  850 (limit wykorzystany) 

 C 875  803 

 

Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: GASTRONOMIA 

 Rodzaj zezwolenia 

  

Limit  

  

Wykorzystanie limitu dzień: 31-12-2018 r.  

 teren miasta Poznania   

 A  870  804 

 B  760  685 

 C  760  474 
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1 Uchwała Nr XLII/644/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

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

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W roku 2018 przeprowadzono 2 kontrole przedsiębiorców przed wydaniem zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych i wydano decyzje. 

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

"Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Z uwagi na zmieniony  zakres rzeczowo- finansowy ww. wieloletniego planu aktualnie 

przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia "Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu AQUANET S.A. - na lata 2018-2027”. Zawierać będzie sprawozdanie z 2018 r. i plan na 

dalsze lata. 

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

"Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Zadania są realizowane zgodnie z zapisami w WPF. 

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

regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług 

i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 29 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy ze 

skargi Universum Spółdzielnia Pracy na przedmiotową uchwałę stwierdził nieważność zaskarżonej 

uchwały w części dotyczącej pkt 1, 3-5, 7, 12, 14-16, 18, 19 załącznika nr 1 do uchwały. 
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Ponadto wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność ust. 2, ust. 6, ust. 21-29 załącznika nr 1 oraz 

załącznika nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych 

Miasta Poznania. 

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbędzie się rozprawa w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego przedmiotowej uchwały. 

5 Uchwała Nr LXXI/1292/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie wniesienia 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.274.2018.16 z dnia 

27 czerwca 2018 r. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność ust. 2, ust. 6, ust. 21-29 załącznika nr 1 oraz 

załącznika nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 

Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych 

Miasta Poznania. 

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbędzie się rozprawa w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego przedmiotowej uchwały. 

6 Uchwała Nr LXXI/1293/VII/208 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie przyjęcia 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, dokonana ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy, 

nałożyła na rady gmin obowiązek uchwalenia nowych regulaminów dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków. Opracowany projekt regulaminu został zaopiniowany przez PGW Wody 

Polskie. Przygotowano projekt uchwały o przyjęciu regulaminu. 
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1 Uchwała Nr XLII/444/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku jej podziału. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W 2018r.: 

- wydano 76 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich, 

- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 543.099,40 zł, 

- wpływy budżetowe: 677.408,39 zł, 

- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty: 13,16 %. 

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

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W 2018r.: 

- wydano 347 decyzji administracyjnych w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich, 

- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 1.731.722,39 zł, 

- wpływy budżetowe: 1.193.139,24 zł, 

- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty: 33,33 %. 

Ad. 1 i 2 - wykonanie wpływów do budżetu z opłat adiacenckich nastąpiło w 144%. 

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

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta 

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

Augsburskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W stosunku do nieruchomości położonych przy al. Wielkopolskiej zostały zgłoszone roszczenia 

byłych właścicieli, które uniemożliwiają dysponowanie ww. nieruchomościami przez Miasto.  



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

KATEGORIA : Gospodarowanie nieruchomościami 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 25 z 154 

Lp Stan realizacji 

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

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

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

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

od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz 

użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie sprzedawał w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami 

mieszkaniowymi. 

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

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

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do oddania w użytkowanie 

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

Budownictwa, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 152. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu 

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

sprzedażą budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.  

W listopadzie 2018 r. została wykonana inwentaryzacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych, 

która została przekazana do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w celu 

sporządzenia operatu technicznego z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na potrzeby 

ujawnienia budynków szkoły w Ewidencji ZGiKM GEOPOZ . Po wydaniu wypisu z kartoteki budynku 

zostanie zawarta umowa notarialna. 

6 Uchwała Nr LXVII/1234/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r. w sprawie bonifikaty 

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

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

Marcelińskiej i Kolorowej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Został przygotowany projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu 



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

KATEGORIA : Gospodarowanie nieruchomościami 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 26 z 154 

Lp Stan realizacji 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic 

Marcelińskiej i Kolorowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. Po podpisaniu 

zarządzenia będzie można przystąpić do zawarcia umowy notarialnej w sprawie oddania 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste Stowarzyszeniu Na Tak, co planowane jest w I kwartale 

2019 r. 

7 Uchwała Nr LXXI/1291/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie bonifikaty 

dla Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego od pierwszej opłaty 

i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu 

w rejonie ulic: Opolskiej i Wojciecha Korfantego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Został przygotowany projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w  sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic 

Opolskiej i Wojciecha Korfantego, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.  

Po podpisaniu zarządzenia będzie można przystąpić do zawarcia umowy notarialnej w sprawie 

oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi 

Rasowych i Drobiu Ozdobnego. 

8 Uchwała Nr LXXIV/1397/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na 

rzecz użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Przygotowano projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie sprzedaży nieruchomości 

na rzecz UAM z bonifikatą wynikającą z ww. uchwały. 

9 Uchwała Nr LXXV/1418/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej 

u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Ludgardy, na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu Prowincji 

św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Został przygotowany projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic 

Franciszkańskiej i Ludgardy, przeznaczonej do zbycia na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu 

Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce 
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w formie darowizny.  

Po podpisaniu zarządzenia będzie można przystąpić do zawarcia umowy notarialnej, co planowane 

jest w I kwartale 2019 r. 

10 Uchwała Nr III/18/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie bonifikaty dla 

Fundacji Familijny Poznań od ceny sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości miejskiej, 

położonej w Poznaniu przy ul. Fabianowo 29. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Przygotowana została dokumentacja w celu wyodrębnienia lokalu mieszkalnego położonego 

w budynku przy ul. Fabianowo 29 w celu umożliwienia skorzystania przez najemców tego lokalu 

z pierwszeństwa w jego nabyciu na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, a następnie zostanie przygotowane zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej przy ul. Fabianowo 29  

przeznaczonej do sprzedaży w udziale 9483/10000 na rzecz fundacji Familijny Poznań. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 

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

pomocniczych - osiedli. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W 2018 r. wypłacono łącznie 442 348 zł na diety dla członków organów jednostek pomocniczych. 

Środki zaplanowane na 2019 r. na diety i zwrot kosztów podróży służbowej dla członków organów 

osiedli to 558 768 zł. 

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

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

z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta - 

osiedlom.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie uchwały Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenia:   

- Nr 513/2018/P z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie 

z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Piątkowo, położonego na os. Stefana Batorego, 

- Nr 613/2018/P z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie 

z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, położonego między ulicami 

Tczewską, Lubowską i Braniewską, 

- Nr 494/2018/P z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie 

z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna, 

-           Nr 576/2018/P z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen 

i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. 

Głuszyna. 

3 Uchwała Nr LXXIII/1369/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do 

przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Członkom obwodowych komisji wyborczych, powołanym do przeprowadzenia wyborów do rad 

osiedli Miasta Poznania, które odbędą się 24 marca 2019 r., przysługuje zryczałtowana dieta za czas 
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związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania, w następującej 

wysokości: 

1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł; 

2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł; 

3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł. 

Zgłoszenia kandydatów do OKW przyjmowane będą do 22 lutego 2019 r. Do 3 marca 2019 r. Miejski 

Zespół ds. Wyborów Osiedlowych ustali składy komisji. 
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1 Uchwała nr LII/703/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia 

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

dofinansowują szkolenie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

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

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

warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe 

w kategorii seniora. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium 

Sportowego Miasta Poznania. Obradom przewodniczył Pan prof. dr hab. Ryszard Wryk.  

Zgodnie z ustalonymi kryteriami i regulaminem przyznawania stypendiów Przewodniczący 

przedłożył nazwiska sportowców, kandydatów do stypendium sportowego, którzy kwalifikują się do 

jego otrzymania. Przyznano 15 wyróżnień. Stypednia będą wypłacane od stycznia do grudnia 2019 

r., a ich wysokość została zróżnicowana i waha się od kwoty 1000 zł do kwoty 4000 zł miesięcznie. 

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

warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych 

sportowców. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Do końca grudnia 2018 r. wypłacano 50 stypendiów w kategoriach młodzieżowych, a miesięczna 

kwota jaką otrzymywali laureaci wynosiła 450 zł miesięcznie. 

Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpiło w Sali Poznańskiego Ratusza w dniu 9 października 

2018 r. 

4 Uchwała Nr IV/38/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. w sprawie ustalenia 

stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki 

Sportu i Rekreacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z Uchwałą przyznana została na 2019 rok dotacja przedmiotowa dla POSiR na działalność 

bieżącą związaną z utrzymaniem i udostępnianiem miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej. Łącznie 

na to zadanie zaplanowano dotację w kwocie 26.584.373 zł, z następującym podziałem: 

udostępnienie basenów (8.779.312 zł), udostępnienie hal sportowych (1.289.925 zł), udostępnianie 

terenów (16.312.083 zł), organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (203.053 zł). Zapisane środki 

przekazywane będą w trakcie 2019 roku do POSiR w 12 transzach raz w miesiącu. 
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1 Uchwała Nr XLIV/462/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Jarogniewa Drwęskiego.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie pomnika upamiętniającego 

Jarogniewa Drwęskiego. 

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

wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Panią Krystynę Feldman.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie pomnika upamiętniającego Panią 

Krystynę Feldman. 

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

wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Wdzięczności - Pomnika Najświętszego Serca 

Jezusowego.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie Pomnika Wdzięczności - Pomnika 

Najświętszego Serca Jezusowego. 

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

wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

Poznania powołany Zarządzeniem Nr 334/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.05.2015 r. 

(zmienionym: Zarządzeniem nr 22/2017/P z dnia 12 stycznia 2017 r.; Zarządzeniem nr 545/2017/P 

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

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

1. Na posiedzeniu w dniu 29.08.2018 r. omówiono następujące tematy: 

· Pomnik upamiętniający osobę Wojciecha Bogusławskiego - zaopiniowanie wniosku 

w sprawie wzniesienia pomnika na terenie miasta Poznania, 

· Obelisk upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 
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rocznicę Powstania Wielkopolskiego - zaopiniowanie wniosku w sprawie wzniesienia pomnika na 

terenie miasta Poznania. 

2. Na posiedzeniu w dniu 08.11.2018 r. omówiono następujące tematy: 

· Pomnik upamiętniający osobę Bohdana Smolenia - zaopiniowanie wniosku w sprawie 

wzniesienia pomnika na terenie miasta Poznania, 

· Pomnik Żołnierzy Wyklętych – wskazanie lokalizacji dla pomnika, 

· Pomnik Wojciecha Bogusławskiego  – wskazanie lokalizacji dla pomnika, 

· Pomnik Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko Bolszewickiej – 

raport z konsultacji społecznych. 

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

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

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

Harmonogram konkursów „pomnikowych” zostanie ustalony przez Zespół powołany w kadencji 

Rady Miasta Poznania 2018-2023 na pierwszym posiedzeniu. 

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

zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Dowódców Powstania Wielkopolskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego w miejscu lodowiska Bogdanka. W dniu 12 

grudnia 2018 r. został ogłoszony konkurs na nową siedzibę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 

1918-1919. Po rozstrzygnięciu konkursu, tj. 26 lipca 2019 r., rozpoczną się prace związane 

z ogłoszeniem konkursu na Pomnik upamiętniający Dowódców Powstania Wielkopolskiego, na 

terenie muzeum. 

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

Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych 



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

KATEGORIA : Kultura i sztuka 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 34 z 154 

Lp Stan realizacji 

twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Wydział Kultury prowadzi sprawy związane z przyznawaniem Nagród Miasta Poznania oraz 

stypendiów artystycznych. 

W pierwszym półroczu 2018 roku zostało zorganizowane posiedzenie Kapituły Nagrody Artystycznej 

Miasta Poznania.  

Kapituła Nagrody Artystycznej pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego podjęła decyzję 

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

oraz przyznaniu 7 stypendiów dla młodych twórców. 

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

W II półroczu 2018 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów wyłącznie stypendystom. 

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

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk 

Niepodległościowych i nadania nowego statutu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Przedmiotowa uchwała została przekazana Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem 

zaopiniowana - prowadzone są konsultacje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów, co do ostatecznej wersji treści projektu Statutu Muzeum. 

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

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

ust. 1 ww. aktu prawnego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony 

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

przedkładane przez wnioskodawców do uzgodnienia statuty muzeów czy zmiany tychże statutów 

winny mieć formę niebudzącą wątpliwości w kwestii zaakceptowania projektowanych rozwiązań 

statutowych przez właściwy organ będący organizatorem muzeum. Przedstawione wyżej wymogi 

formalne procedury uzgodnieniowej mają na celu jej ujednolicenie i uniknięcie zbędnych 

nieścisłości prawnych. 

9 Uchwała Nr LXXII/1352/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 

realizację budowy pomnika upamiętniającego wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny 

światowej. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Miasto Poznań ogłosiło konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia 

Wielkopolan w czasie II wojny światowej.  

W dniu 14 listopada 2018 r. Sąd konkursowy rozstrzygnął konkurs podejmując jednogłośnie decyzję 

o nie przyznawaniu żadnej nagrody i przyznaniu dwóch wyróżnień. Sąd zaproponował rozpisanie 

nowego konkursu. 

Decyzja Sądu zostanie przedstawiona Zespołowi ds. wznoszenia pomników na terenie miasta 

Poznania, który zostanie powołany w 2019 r. na nową kadencję Rady Miasta Poznania. 

10 Uchwała Nr LXXII/1353/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

w dniu 8 listopada 2018 r. jednogłośnie wskazano lokalizację dla pomnika Żołnierzy Wyklętych przy 

ul. Szylinga/Bukowskiej w Poznaniu. Jednakże ostateczne rozstrzygnięcie tej lokalizacji nastąpi po 

otrzymaniu pozytywnej opinii od Zarządcy terenu. 

11 Uchwała Nr LXXII/1354/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na wzniesienie pamiątkowego obelisku upamiętniającego odzyskanie przez Polskę 

niepodległości oraz 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

w dniu 29 sierpnia 2018 r. Zespół poparł ideę upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości 

oraz 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, jednakże zwrócił uwagę, że przedstawiona skala 

i forma obiektu, jak i jego lokalizacja budzą bardzo poważne wątpliwości.  

2. Wnioskodawca, Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 12 września 2018 r. poinformował, iż 

w związku z uwagami dotyczącymi kształtu obelisku oraz jego lokalizacji odstąpił od realizacji 

wnioskowanego zamierzenia, tj. wzniesienia obelisku przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego 

w Poznaniu. 

12 Uchwała Nr LXXIII/1380/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Wojciecha Bogusławskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

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

w dniu 29 sierpnia 2018 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie wzniesienia 

pomnika upamiętniającego osobę Wojciecha Bogusławskiego na terenie miasta Poznania.  

2. Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 r. Zespół rozpatrywał ewentualne lokalizacje dla pomnika 

Wojciecha Bogusławskiego. Ostatecznie na posiedzeniu jej nie wskazano. 
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1 Uchwała Nr XXVIII/384/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wyłonienia nabywcy akcji Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

W związku z opracowaną przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego koncepcją alternatywnego 

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

pkt 4 ksh (podział przez wydzielenie) została podjęta decyzja o przesunięciu realizacji projektu 

podziału spółki MPGM S.A. (podział przez wydzielenie) na początek roku 2019. 

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

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

pracowników Spółki. 

W przypadku ziszczenia się warunków powodujących konieczność nieodpłatnego zbycia do 7% 

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

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

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3 Uchwała Nr XXXV/596/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie 

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W dniu 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 57/2018 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. 

z o.o. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 8.880.000 zł (do kwoty 107.228.500 zł) 

poprzez wniesienie do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego prawa własności działki nr 1/74. 

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

Miasto Poznań pozyskało wyceny działek nr 1/67 i 1/82 mających, zgodnie z uchwałą, stanowić 

przedmiot aportu do spółki PTBS sp. z o.o. Wniesienie ww. działek do PTBS sp. z o.o. planowane jest 

w roku 2019 i uzależnione jest od sytuacji na rynku robót budowlanych. 

4 Uchwała Nr LXXIV/1400/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Miasto Poznań jest w trakcie przygotowania procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

ZKZL sp. z o.o., w tym zlecenia sporządzenia wyceny wartości działek mających stanowić przedmiot 

aportu oraz przygotowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w tej sprawie. 

Wniesienie aportem ww. działek będzie mogło nastąpić po podaniu do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wniesienie ww. działki do spółki ZKZL sp. z o.o. 

planowane jest w roku 2019. 

5 Uchwała Nr LXXIV/1401/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie 

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

zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Miasto Poznań pozyskało wycenę działki nr 3/1 mającej, zgodnie z uchwałą, stanowić przedmiot 

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

do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zgodnie z właściwymi 

przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wypracowaniu 

pomiędzy spółkami PTBS sp. z o.o. i Targowiska sp. z o.o. szczegółowych warunków realizacji 

inwestycji. Wniesienie ww. działki do PTBS sp. z o.o. planowane jest w roku 2019. 
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1 Uchwała Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami 

proekologicznymi. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W 2018 roku w Wydziale Ochrony Środowiska złożono 311 wniosków o udzielenie dotacji celowych 

na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi w tym: 

· 16 wniosków dot. podłączenia do m.s.c, 

· 273 wnioski dot. zmiany na ogrzewanie gazowe, 

· 19 wniosków dot. zmiany na ogrzewanie elektryczne, 

· 1 wniosek dot. zmiany ogrzewania na pompę ciepła, 

· 2 wnioski, w których nie podano rodzaju planowanej zmiany ogrzewania. 

W wyniku przeprowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska wstępnej oceny formalnej 

odrzucono 77 wniosków o udzielenie dotacji z uwagi na: uchybienia formalne (brak wymaganych 

załączników) oraz nieprawidłowości stwierdzone przez inspektora nadzoru podczas 

przeprowadzonej kontroli przedwykonawczej (np. brak źródeł ciepła na paliwo stałe, uszkodzone / 

nieczynne piece na paliwo stałe, założenie ogrzewania gazowego, posiadanie pieca kaflowego 

wyposażonego w grzałki elektryczne). 

W wyniku oceny Komisji do realizacji zaakceptowano łącznie 234 wnioski na 350 lokali, w których 

znajdowało się 509 pieców. Przygotowano 234 umowy na łączną kwotę 1 654 416,00 zł, z czego 43 

wnioskodawców nie podpisało umowy dotacyjnej, zrezygnowało z realizacji zadania lub nie złożyło 

formularza rozliczenia. 

Do dnia 1 października 2018 r. w Wydziale Ochrony Środowiska złożono 191 formularzy 

rozliczeniowych. Wszystkie złożone formularze rozliczeniowe zostały przekazane do inspektora 

nadzoru, celem przeprowadzenia kontroli powykonawczej. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

stwierdzono zgodność dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym i wypłacono łącznie 180 

dotacji w kwocie 1 209 756,52 zł. W 252 lokalach zlikwidowano 362 piece na węgiel i drewno. Dzięki 

przeprowadzonym modernizacjom ogrzewania zredukowano emisję uciążliwych pyłów drobnych 

o 10,67 ton w skali roku, benzo-alfa-piernu o 7,66 kg/rok, a ilość spalanego opału zmniejszyła się 

o 850,1 ton węgla i 585,87 m3 drewna. 

W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona uchwałami: 

- Nr LXXIII/1378/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. - została unieważniona 

uchwałą nr 23/1239/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25.10.2018 
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r., 

- Nr III/32/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. 

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

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

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

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

w Programie. 

Zakończono zbieranie i zestawianie informacji za rok 2017, przekazanych przez Wydziały, miejskie 

jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze na temat  stanu realizacji zadań monitorowanych 

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

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

Trwa sporządzanie raportu z realizacji zadań przyjętych w Programie Ochrony Środowiska dla 

miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, prezentującego postępy 

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

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

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

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała weszła w życie dnia 18 lipca 2018 r. Trwa pozyskiwanie danych o stopniu realizacji zadań 

z zakresu ochrony środowiska przed hałasem. 
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1 Uchwała nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004r. w sprawie ustanowienia 

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

Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

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. 

2 Uchwała Nr XXXIII/552/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia przyznawane są uczniom poznańskich klas 

gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami 

edukacyjnymi, społecznymi, artystycznymi w roku szkolnym 2017/2018. W 2018 r. zgłoszono 

w sumie 261 uczennic i uczniów w tym: 188 ze szkół z klasami gimnazjalnymi i 73 ze szkół 

ponadgimnazjalnych. Kapituła przyznała łącznie 233 nagrody i wyróżnienia indywidualne I, II, III 

stopnia. Są to nagrody jednorazowe finansowo. Łączna suma nagród to 230 000 zł. 

3 Uchwała Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie ustalenia 

zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do 

podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie od 01.07.2018-31.12.2018 r. odbyły się 2 edycje przyjmowania wniosków o przyznanie 

stypendiów. 

W edycji 31.10.2018 r. przyznano 6 nowych stypendiów, z czego jeden wnioskodawca zrezygnował. 

Zawarto 5 umów na stypendia w wysokości 50 000 zł (każda umowa stypendialna na 10 000 zł). 
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W edycji 31.12.2018 r. wpłynęły 3 wnioski - będą one procedowane w miesiącach styczeń- luty 

2019 r. 

Ponadto kontynuowano wypłatę przyznanych stypendiów w poprzednich edycjach.  

Łącznie w ramach zawartych umów stypendialnych w 2018 r. wypłacono: 78 400 zł.  

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LXXI/1326/VII/2018 z dnia 11-07-2018 r. 

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. 

4 Uchwała Nr XLI/713/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie regulaminu 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W wyniku konkursu wyłoniono przedszkola niepubliczne na realizację zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego w mieście Poznań na okres od 09.2017 r.do 08.2019 r. 

5 Uchwała Nr XLII/743/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 r. w sprawie zamiaru 

likwidacji XXXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Komunikacji im. 

Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Aleksandra Fredry 13. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Działania w sprawie likwidacji szkoły będą podjęte zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2022/23. 

6 Uchwała Nr XLII/744/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 r. w sprawie zamiaru 

likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi, wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Działania w sprawie likwidacji szkoły będą podjęte zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2022/23. 

7 Uchwała Nr LXI/1127/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych 

prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu 
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przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie uchwały udzielane są dotacje dla niesamorządowych szkół i placówek oświatowych 

oraz prowadzone kontrole. 

W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LXXIII/1368/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. 

8 Uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie określenia 

czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała jest realizowana w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań oraz w oddziałach 

przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. 

9 Uchwała Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie uchwały miejskie samorządowe jednostki budżetowe oświaty realizują plany 

dochodów i wydatków pozabudżetowych. 

W okresie sprawozdawczym uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LXXIV/1407/VII/2018 Rady 

Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. 

10 Uchwała Nr LXXI/1298/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 

ustanowienia “Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów 

poznańskich szkół”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe przyznawane są uczniom poznańskich 

klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami 

w zakresie sportu i turystyki w trakcie roku szkolnego 2017/2018. W 2018 r. zgłoszono w sumie 94 
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uczennic i uczniów, w tym: 22 ze szkół podstawowych, 22 z klas gimnazjalnych i 50 ze szkół 

ponadgimnazjalnych. Kapituła przyznała łącznie 83 nagrody (bez podziału na stopnie). Są to nagrody 

jednorazowe finansowo. Łączna suma nagród to 50 000 zł. 

11 Uchwała Nr LXXII/1346/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca 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. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała dokonała zmian w uchwale Nr XLV/777/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 

2017 r. Uchwała jest realizowana poprzez funkcjonowanie szkół w sieci, projektowanie arkuszy 

organizacji i projektowanie budżetu szkół. 
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1 Uchwała Nr L/528/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA 

KOMUNIKACYJNA odcinek północny” w Poznaniu.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 

- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków do planu - 09 września 2005r.,  

- zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 

w dniu 20.04.2006r., protokół nr 192/IV/24/2006, MPU przekazała pod podpis Prezydenta pismo 

MPU-X1/7322-182-1/Xc/07 kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z prośbą o podjęcie 

działań w kierunku przystąpienia do sporządzenia mpzp przez gminę Swarzędz. MPU nie otrzymała 

odpowiedzi od gminy Swarzędz, 

- opiniowanie projektu mpzp w dniach od 07.07.2008r. do 30.07.2008r., 

- uzgadnianie projektu w dniach od 18.08.2008r. do 09.09.2008r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 4 czerwca do 3 lipca 2009r., 

- dyskusja publiczna 9 czerwca 2009r.,  

- przyjmowanie uwag do 17 lipca 2009r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 5 sierpnia 2009r., 

- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 03.11.2009r. do 03.12.2009r., 

- dyskusja publiczna – 24.11.2009r., 

- przyjmowanie uwag do 18.12.2009r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 07.01.2010r., 

- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 17.03.2010r. do 16.04.2010r., 

- dyskusja publiczna – 23.03.2010 r.,  

- ponowne przyjmowanie uwag do planu do 01.05.2010 r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta w dniu 20.05.2010r.,  

- przygotowanie do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
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- MPU nie uzyskała odpowiedzi na wysłane do gminy Swarzędz pisma w sprawie projektu mpzp, 

- zbieranie uwag do projektu mpzp do 20 października 2011 r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 10 listopada 2011 r.,  

- prace nad planem bezterminowo zawieszone zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 

22.05.2012 r. 

2 Uchwała Nr L/530/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “III RAMA 

KOMUNIKACYJNA odcinek południowy” w Poznaniu.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 09 września 2005r., 

- prace projektowe zostały wstrzymane do czasu wykonania przez firmę zewnętrzną wariantowej 

analizy przebiegu III Ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dolna Wilda, zgodnie 

z ustaleniami z narady z dnia 24.05.2007r., protokół Nr 28/V/25/2007,  

- MPU złożyła zapytania ofertowe: pismem MPU-X1/7322-804-1, 2/Xa/07 z dnia 29.10.2007 r. do 

firmy BIT oraz do firmy Tebodin. W dniu 07.11.2007r. otrzymała ofertę od firmy BIT na wykonanie 

analizy, natomiast firma Tebodin nie złożyła oferty. Wartość oferty zaproponowana przez BIT na 

wykonanie zlecenia przekroczyła planowane w budżecie MPU wydatki na tego typu opracowanie,  

- problem dalszej realizacji planu wobec braku wykonawcy opracowania, o którym mowa wyżej, 

omawiany był na naradzie Prezydenta z zastępcami w dniu 25.09.08r., w trakcie której 

postanowiono o kontynuacji prac nad planem i zamieszczeniu w nim zapisów umożliwiających 

wariantową (tunel lub estakada) realizację przebiegu III ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. 

Dolna Wilda, 

- zgodnie z podjętą decyzją przez byłego Zastępcę Prezydenta p. M. Kruszyńskiego o wprowadzeniu 

wiaduktu w ul. Starołęckiej do projektu mpzp obszaru “III Rama komunikacyjna odcinek 

południowy”, należy liczyć się ze zmianą harmonogramu prac nad projektem mpzp. Nowy 

harmonogram będzie można określić po przekazaniu przez ZDM wytycznych w sprawie wiaduktu 

w ul. Starołęckiej. 

3 Uchwała Nr LXVII/708/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Plan realizowany w częściach  

Część A 

- zbieranie wniosków do planu od 25 maja do 17 czerwca 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 07 lipca 2005r., 

- trwa przygotowywanie projektu planu do opiniowania przez jednostki przewidziane ustawą, 

Plan uchwalony uchwałą  Rady Miasta Poznania Nr XXXVIII/643/VII/2016 z dnia 22.11.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 7451 z dnia 02.12.2016 r. 

Część B 

- zbieranie wniosków do planu od 25 maja do 17 czerwca 2005r.,  

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 07 lipca 2005r., 

- projekt planu przygotowywany do ponownego opiniowania i uzgadniania, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

 

Połączenie planów cz. A i B: 

- przygotowanie do opiniowania wewnętrznego, 

- zaakceptowanie projektu mpzp przez Prezydenta w dniu 02.06.2011r., 

- skierowanie projektu do opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, 

- opiniowanie projektu planu od 02.09.2011 r. do 23.09.2011 r., 

- uzgadnianie projektu planu od 28.09.2011 r. do 19.10.2011 r.,  

- negatywne uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Autostrady 

Wielkopolskiej S.A., 

- została złożona skarga do WSA w Warszawie na postanowienie GDDKiA w sprawie uzgodnień 

projektu planu, sąd administracyjny uchylił postanowienie GDDKiA, 

- została złożona skarga do WSA w Poznaniu w sprawie uzgodnienia z Autostradą Wielkopolską S.A. 

Sąd  Administracyjny odrzucił skargę. MPU uzyskało korzystne dla Miasta Poznania stanowisko Sądu 
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Administracyjnego, który stwierdził, że Autostrada Wielkopolska S.A. nie jest organem właściwym 

do uzgadniania projektów planów, 

- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 27.08.2012 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 05.10.2012 r., 

- rozpatrzenie uwag do projektu mpzp przez Prezydenta - 18.10.2012 r., 

-  wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu - od 17.04. do 20.05.2013 r., 

- dyskusja publiczna - 22.04.2013 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu planu do 03.06.2013 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 20.06.2013 r., 

- przekazanie projektu planu do Biura Rady Miasta,  

- skierowanie projektu na sesję Rady Miasta w dniu 09.07.2013 r. - projekt wycofany przez 

Prezydenta Miasta z porządku sesji. MPU oczekuje na podpisanie przez WGKM umowy 

z inwestorem prywatnym (zgodnie z oczekiwaniem Komisji Polityki Przestrzennej). Ponadto WGN 

przygotowuje analizę finansową dot. mpzp, 

- przygotowano uchwałę o ponowieniu procedury w związku ze zmianą Studium, 

- 26.05.2015 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XII/103/VII/2015 w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu, 

- trwają prace nad wprowadzaniem zamian do projektu planu i analizy dot. ewentualnego podziału 

planu na części. 

- dokonano podziału planu na części - mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa 

i Kotowa w Poznaniu część A i mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa 

w Poznaniu część B 

- projekt mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu część A – 

do 27 czerwca 2016 roku poddany był procedurze opiniowania i uzgadniania. 

Część B: 

Do projektu planu wprowadzane są zamiany wynikające z ponowienia procedury. 
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4 Uchwała Nr LXXII//756/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 4 sierpnia do 26 sierpnia 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta -15 września 2005r.,  

- wstrzymano prace nad projektem planu do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- trwa opracowywanie projektu planu, 

- od 07.12.2017 r. do 05.01.2018 r. – opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 14.12.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 07.12.2017 r. do 05.01.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- od 27.04. do 18.05.2018 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 30.04. do 21.05.2018 r.  - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 20.08. do 07.09.2018 r.  - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 27.09. do 25.10.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 08.10.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektwm planu, 

- do 09.11.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 29.11.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- od 13.12.2018 r. do 18.01.2019 r. - II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. 

5 Uchwała Nr LXXIV/779/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III 

RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek wschodni" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 11 sierpnia do 2 września 2005r.,  
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- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków - 22 września 2005r., 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego oraz opiniowania przez jednostki 

przewidziane ustawą, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty wynikające z jego uchwalenia. 

6 Uchwała Nr LXXIV/780/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON 

ULICY WYSOKIEJ". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 17 października do 9 listopada 2005r., 

- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta - 24 listopada 2005r., 

- zawieszenie prac nad planem do czasu zakończenia negocjacji z właścicielami działek znajdujących 

się na narożniku ulic Św. Marcin i Piekary, co do sposobu zagospodarowania tego terenu, 

- Prezydent polecił MPU kontynuację prac projektowych (zawieszonych dnia 7 lutego 2007 r.) nad 

mpzp "Rejon ulicy Wysokiej" oraz WGN rozważenie możliwości przygotowania na sprzedaż 

nieruchomości, których właścicielem jest miasto Poznań - narada w dniu 11.12.2008r., 

- przygotowano koncepcję mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu. 

7 Uchwała nr LXXVIII/858/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2005 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

Minikowa w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 26 października do 18 listopada 2005r.,  

- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta – 08 grudnia 2005r.,  

- przygotowywanie projektu do opiniowania, 

- przygotowywanie analizy zmiany granic planu w związku z propozycją budowy wiaduktu w ciągu 

ulicy Starołęckiej nad torami kolejowymi przy stacji Poznań-Starołęka, 

- przygotowywanie koncepcji z uwzględnieniem analizy zmiany granic, plan będzie przygotowywany 
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w częściach, 

- przygotowywanie do opiniowania wewnętrznego, 

- prace nad planem kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w ramach prac nad Studium. W związku z prawdopodobną zmianą kierunku 

zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie Lotniska Krzesiny (mpzp rejon ul. 

Łysogorskiej) istnieje duże prawdopodobieństwo zredefiniowania parametrów ul. Nowa Maya, 

- prace nad planem są kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w ramach nowego Studium, 

- opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu, 

- podział planu na kolejne części i opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu. 

 

Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1: 

- od 28.02. do 31.03.2017 r. – opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- od 08.12. do 29.12.2017 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 11.12. 2017 r. do 03.01.2018 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXXI/1285/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10.07.2018 r., 

opublikowaną w Dz.U.Woj.Wlkp. pod pozycją 6048 z dnia 23.07.2018 r. 

 

Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A2: 

- opracowywanie koncepcji planu, 

- prace nad projektem planu są zawieszone do czasu uchwalenia mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu 

część A1. 

 

Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część B: 

- przygotowywanie wstępnej koncepcji planu, 

- prace nad projektem planu zostały wstrzymane ze względu na nieuregulowaną sytuację przejazdu 

przez tory kolejowe. 
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8 Uchwała Nr XCIV/1069/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON 

TEATRU POLSKIEGO" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 6 do 27 lipca 2006r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 17 sierpnia 2006r., 

- prace nad planem bezterminowo zawieszone. 

9 Uchwała Nr IX/63/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2007r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "LOTNISKO 

POZNAŃ-ŁAWICA i III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północno-zachodni" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 15 marca do 6 kwietnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 26 kwietnia 2007r., 

- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 

- opracowywana jest analiza w celu wyodrębnienia nowego planu dla terenów powojskowych 

w rejonie ul. Lotniczej. 

10 Uchwała Nr XXII/192/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

“WSCHODNI KLIN ZIELENI A” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 10 do 31 października 2007 r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 22 listopada 2007 r.,  

- przygotowanie projektu do opiniowania. 

 

WSCHODNI KLIN ZIELENI A część A: 
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- opiniowanie od 8.10.2009r. do 29.10.2009r., 

- opinia MKUA – 23.10.2009r., 

- uzgadnianie od 26.10.2009r. do 17.11.2009r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 12.10.2009r. do 9.11.2009r., 

- dyskusja publiczna - 5.11.2009 r.,  

- przyjmowanie uwag do planu do 23.11.2009r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 14.12.2009r., 

- ponowne opiniowanie projektu mpzp od 24.07.2010r. do 16.08.2010r., 

- ponowne uzgadnianie projektu od 20.09.2010r. do 11.10.2010r., 

- wyłożenie do publicznego wglądu od 09.11.2010r. do 09.12.2010r., 

- dyskusja publiczna - 24.11.2010r., 

- przyjmowanie uwag do 23.12.2010r., 

- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 13.01.2011 r., 

- plan uchwalony uchwałą Nr VII/44/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22.02.2011 r., uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. Nr 111, poz. 1880 z dnia 26 

kwietnia 2011 r. 

 

WSCHODNI KLIN ZIELENI A część B:  

- prace nad projektem mpzp były zawieszone do czasu zmiany Studium, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone do czasu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę schroniska dla 

zwierząt na terenie planu, 

- 09.01.2018 r. została wydana decyzja nr 42/2018 o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego 

terenu. W związku z powyższym MPU jest w trakcie przygotowywania propozycji dalszego 

postępowania. 

 

Uchwała zmieniona uchwałą nr XXVII/265/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 4 grudnia 2007r. 
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oraz uchwałą Nr LX/828/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku. 

11 Uchwała Nr XXV/235/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulic 

R. Dmowskiego, Drużynowa oraz Górecka” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 10 stycznia 2008r., 

- skierowanie do Komisji Polityki Przestrzennej pisma o wyrażenie opinii  

w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków mieszkańców rejonu ul. R. Dmowskiego, Drużynowej 

oraz Góreckiej, wnoszących o zmianę przeznaczenia terenów z usługowo-przemysłowego na 

mieszkalny. Komisja przychyliła się do wariantu zabudowy mieszkaniowej, 

- wstrzymanie prac na etapie koncepcji, do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- w związku z podjęciem uchwały Nr LXXX/1211/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera, przystąpiono do 

przygotowania I konsultacji społecznych poprzedzających zbieranie wniosków do Studium, 

- prace były wstrzymane na etapie koncepcji do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego 

obszaru, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów. 

12 Uchwała Nr XXV/236/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon 

między ulicą Górecką, Drużynową oraz torami kolejowymi” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 3 stycznia 2008r., 

- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego, 
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- przedstawienie projektu planu Radzie Technicznej, 

- opracowanie projektu planu, 

- przygotowano projekt planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przeprowadzenie opiniowania wewnętrznego od 30.04.2014 r. do 23.05.2014 r., 

- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów. 

13 Uchwała Nr XXV/237/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulic 

R. Dmowskiego i J. Krauthofera” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 10 stycznia 2008r., 

- skierowanie do Komisji Polityki Przestrzennej pisma o wyrażenie opinii  

w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków mieszkańców rejonu ul. R. Dmowskiego, Drużynowej 

oraz Góreckiej, wnoszących o zmianę przeznaczenia terenów z usługowo-przemysłowego na 

mieszkalny. Komisji przychyliła się do wariantu zabudowy mieszkaniowej, 

- wstrzymanie prac do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- w związku z podjęciem uchwały Nr LXXX/1211/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 

2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera, przystąpiono do 

przygotowania I konsultacji społecznych poprzedzających zbieranie wniosków do Studium, 

- prace były wstrzymane na etapie koncepcji do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego 

obszaru, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów. 

14 Uchwała nr XL/420/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Stara Gazownia” w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 15.09.2008r. do 10.10.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 27.10.2008r., 

- przygotowywanie projektu planu. 

15 Uchwała nr XL/421/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Chwaliszewo w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 04.08.2008r. do 25.08.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 04.09.2008r., 

- przygotowano koncepcję mpzp, 

- przygotowano projekt mpzp do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu w związku ze znacznymi zmianami wynikającymi 

z uchwalenia Studium i nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na przedmiotowym terenie. 

16 Uchwała nr XLII/494/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - 

rejon ulicy Dobrepole" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 05.11.2008r. do 28.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

-  przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 16 września 2008 r. orzekające 

nieważność paragrafu 3, zaskarżone na podstawie uchwały nr XLV/588/V/2008 Rady Miasta 

Poznania z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Wielkopolskiego, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 
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Wojewody Wlkp., 

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- opracowanie zmiany koncepcji projektu mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 

projekt mpzp został podzielony na dwie części: 

 

1. Mpzp "Spławie - rejon ulicy Dobrepole część A" w Poznaniu. 

- przygotowywanie koncepcji mpzp. 

 

2.Mpzp "Spławie - rejon ulicy Dobrepole część B" w Poznaniu. 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

17 Uchwała nr XLII/495/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - 

rejon ulicy Ostrowskiej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 05.11.2008r. do 28.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 16 września 2008 r. orzekające 

nieważność paragrafu 3, zaskarżone na podstawie uchwały nr XLV/589/V/2008 Rady Miasta 

Poznania z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
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Wielkopolskiego, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp., 

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- opracowywanie zmiany koncepcji projektu mpzp, 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 

projekt mpzp został podzielony na dwie części: 

 

1.Mpzp "Spławie - rejon ulicy Ostrowskiej część A" w Poznaniu. 

- przygotowywanie koncepcji mpzp. 

 

2.Mpzp " Spławie - rejon ulicy Ostrowskiej część B" w Poznaniu. 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

18 Uchwała nr XLII/496/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 rok w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 

ulicy Kotowo" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 18.11.2008r. do 18.12.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 08.01.2009r., 

- przygotowywanie projektu planu. 

19 Uchwała nr XLII/497/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
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ulicy Łysogórskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 17.11.2008r. do 08.12.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- przeprowadzenie opiniowania wewnętrznego,  

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- konsultacje społeczne - 21.06.2011 r., 

- projekt mpzp po opiniowaniu wewnętrznym, 

- na przełomie sierpnia i września 2012r. przeprowadzono opiniowanie ustawowe, 

- opiniowanie wewnętrzne -  I kwartał 2013 r., 

- II półrocze 2015 r. - przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty wynikające ze skutków uchwalenia planu. 

20 Uchwała nr XLII/499/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Kwiatowe" - część A w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 04.11.2008r. do 27.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp. z dnia 22 października 2008r., orzekające nieważność § 1 ust. 3 uchwały, 

zaskarżone na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLV/590/V/2008 z dnia 18 listopada 

2008r.,  
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- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- 24.07.2014 r. na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem podjęto 

następujące ustalenia: “Prezydent po przedstawionej przez MPU prezentacji dotyczącej projektów 

mpzp dla Osiedla Kwiatowego cz. A i cz. B w Poznaniu w kontekście decyzji uwłaszczającej na rzecz 

Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich “Strykowo” Sp. z o. o. zwraca uwagę na maksymalne 

ograniczenie terenów przeznaczonych pod drogi publiczne. Prezydent polecił zawiesić prace na 

okres dwóch miesięcy. W tym czasie polecił WGN przygotowanie opinii prawnej określającej 

uwarunkowania dalszego procedowania nad projektami planów”, 

- 01.12.2014 r. WGN pismem nr GN-XII.6722.158.1.2014 przesłał do MPU opinię prawną, 

- materiały dotyczące projektu planu zostały przedstawione Prezydentowi w II kwartale 2015 r., 

- prace nad planem zawieszone ze względu na opinię prawną WGN. 

21 Uchwała nr XLII/500/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Kwiatowe" - część B w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 04.11.2008r. do 27.11.2008r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp. z dnia 22 października 2008r., orzekające nieważność § 1 ust. 3 uchwały, 

zaskarżone na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLV/591/V/2008 z dnia 18 listopada 

2008r.  

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- 24.07.2014 r. na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem podjęto 

następujące ustalenia: “Prezydent po przedstawionej przez MPU prezentacji dotyczącej projektów 
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mpzp dla Osiedla Kwiatowego cz. A i cz. B w Poznaniu w kontekście decyzji uwłaszczającej na rzecz 

Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich “Strykowo” Sp. z o. o. zwraca uwagę na maksymalne 

ograniczenie terenów przeznaczonych pod drogi publiczne. Prezydent polecił zawiesić prace na 

okres dwóch miesięcy. W tym czasie polecił WGN przygotowanie opinii prawnej określającej 

uwarunkowania dalszego procedowania nad projektami planów”, 

- 01.12.2014 r. WGN pismem nr GN-XII.6722.158.1.2014 przesłał do MPU opinię prawną, 

- MPU przygotowała materiały dotyczące przedmiotowej sprawy w celu przedstawienia 

Prezydentowi, 

- decyzją byłego Zastępcy Prezydenta M. Wudarskiego została wydzielona z projektu planu część 

Osiedle Kwiatowe część B – rejon Dworca Miejskiego. 

 

Osiedle Kwiatowe część B: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania roboczego. 

 

Osiedle Kwiatowe część B – rejon Dworca Miejskiego: 

- od 09.06.2015 r. do 10.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 29.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- II półrocze 2015 r.  - przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- oczekiwanie na decyzję w sprawie rozwiązań projektowych dla tramwaju. 

22 Uchwała nr XLIV/547/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Pokrzywno-Garaszewo część B".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 29.12.2008r. do 20.01.2009r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- II konsultacje społeczne - 29.11.2011 r.,  

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania, 
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- w listopadzie 2012 r. projekt planu został skierowany na posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej  

RMP celem uzyskania informacji o wyborze wariantu projektu i dalszego procedowania. Radni nie 

podjęli w trakcie posiedzenia decyzji. Prezydent postanowił o powtórnym skierowaniu projektu 

mpzp na posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej. Projekt omówiono na posiedzeniu w dniu 13 

marca 2013 r. - skierowanie do Prezydenta stanowiska Komisji w przedmiotowej sprawie, 

- przedstawienie projektu planu Prezydentowi w dniu 16 maja 2013 r. – zdecydowano 

o konieczności naniesienia zmian w projekcie planu w wariancie najtańszym oraz o kontynuowaniu 

prac planistycznych po zmianie dróg lokalnych i dojazdowych na wewnętrzne oraz pozostawienie 

dróg zbiorczych jako dróg publicznych - powyższe ustalenia przekazano Komisji Polityki 

Przestrzennej pismem z dnia 27 maja 2013r., 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 07.11. do 03.12.2014 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 10.11. do 04.12.2014 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- brak uzgodnienia planu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 29 kwietnia 2015 r. 

złożona została skarga na postanowienie GDDKiA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie. MPU oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 

- odbyła się rozprawa, skarga została uwzględniona, 

- przygotowywanie projektu planu do ponownych uzgodnień, 

- 09.09.2016 r. uzgodnienie projektu planu z GDDKiA, 

- przygotowania do wyłożenia do publicznego wglądu. 

23 Uchwała nr XLVIII/619/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - 

rejon ulicy Tarnowskiej -część A" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 02.02.2009r. do 24.02.2009r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 12.03.2009r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- opiniowanie projektu mpzp od 20.12.2010r. do 14.01.2011r., 

- MPU złożyła zażalenie na uzgodnienie pod warunkami projektu mpzp wydane przez Szefa 
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Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu do Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 

który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego, 

- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pozytywnie uzgodnił projekt planu, 

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad negatywnie uzgodniła projekt planu. MPU złożyła 

odwołanie. GDDKiA podtrzymała swoje postanowienie. MPU złożyła skargę do WSA w Warszawie 

i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 

- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 16.08.2012r. do 14.09.2012 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 05.09.2012 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 28.09.2012 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 18.10.2012 r., 

- przygotowywanie projektu mpzp do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- przygotowanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgadniania, 

- ponowne opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 09.10.2013 r. do 30.10.2013 r., 

- sąd administracyjny uchylił postanowienia GDDKiA. MPU oczekuje na uprawomocnienie się 

wyroku, 

- 16.06.2014 r. GDDKiA wniosła skargę kasacyjną na orzeczenie WSA z dnia 14.04.2014 r. MPU 

oczekuje na przesłanie odpisu ww. skargi i wyznaczenie terminu rozprawy, 

- 25.07.2014 r. MPU odpowiedziało na skargę kasacyjną do WSA. MPU oczekuje na wyznaczenie 

terminu rozprawy, 

- odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano sprawę do 

ponownego rozpatrzenia, 

- projekt planu skierowany do ponownego rozpatrzenia, 

-  24.05.2016 r. odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano 

sprawę do ponownego rozpatrzenia, 

- 19.09.2016 r. WSA uchylił oba wyroki w zakresie reklam i negatywnego oddziaływania dróg, 

- 09.11.2016 r. złożona została do NSA skarga kasacyjna od wyroku WSA, 

- 08.11.2017 r. odbyła się rozprawa, na której sąd oddalił skargę kasacyjną, co spowodowało 

ostateczne uchylenie w części negatywnych uzgodnień organu, 
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- prace nad planem wstrzymane, 

- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu. 

24 Uchwała nr XLIX/639/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 

Golęcin” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu od 19.03.2009r. do 09.04.2009r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 30.04.2009r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 10 lutego 2009 r. orzekające 

o nieważności paragrafu 3 uchwały, zaskarżone na podstawie uchwały nr LI/690/V/2009 Rady 

Miasta Poznania z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody Wielkopolskiego, 

- w dniu 02.07.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wlkp., 

- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 

- projekt mpzp przygotowywany do opiniowania, 

- oczekiwanie na stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie określenia funkcji 

ogrodu dendrologicznego i wyjaśnienia kwestii ewidencji lasów na danym terenie, 

- oczekiwanie na zakończenie procedury dotyczącej wyodrębnienia w ewidencji drogi – ul. 

Warmińskiej., 

- oczekiwanie na wyniki zaplanowanego dla przedmiotowego terenu konkursu międzynarodowego, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad projektem planu dokonano jego podziału na 

części A i B. Część A obejmująca teren w południowej części obszaru planu, przeznaczona pod halę 

sportową, została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności. Propozycja uzyskała 

akceptację Prezydenta na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 

w dniu 28.09.2017 r.  
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Część A: 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

Część B: 

- prace nad projektem planu wstrzymane do czasu uregulowania sytuacji własnościowych przez 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

25 Uchwała Nr LIV/727/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Mieleszyńskiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie opracowań i analiz do koncepcji planu, 

- zbieranie wniosków do mpzp od 13 lipca do 3 sierpnia 2009r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 20.08.2009r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- od 09.04. do 30.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 24.04.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

26 Uchwała nr LVI/744/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. 

Romana Maya” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie opracowań i analiz do koncepcji planu, 

- zbieranie wniosków do mpzp od 1 do 22 października 2009r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 67 z 154 

Lp Stan realizacji 

- opiniowanie projektu planu od 12.06.2012r. do 03.07.2012 r., 

- uzgadnianie projektu mpzp od 04.07.2012r. do 25.07.2012 r., 

- przygotowywanie projektu mpzp do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- prace nad planem wstrzymane. 

27 Uchwała Nr LX/827/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do mpzp od 26 października do 17 listopada 2009 r., 

- przygotowywanie koncepcji mpzp, 

- przeprowadzenie II konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  25.11.2010 r., 

- uzgadnianie projektu mpzp od 04.03.2011r. do 28.03.2011 r., 

- ponowne uzgadnianie projektu mpzp z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jednostka 

wydała postanowienie negatywne. MPU złożyła za pośrednictwem GDDKiA zażalenie do 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, który utrzymał w mocy 

przedmiotowe postanowienie. MPU złożyła skargę do WSA w Warszawie na postanowienie 

Dyrektora GDDKiA, który wniósł o oddalenie skargi. Sąd Administracyjny uchylił postanowienia 

GDDKiA - wyrok się uprawomocnił, 

- Autostrada Wielkopolska S.A. ponownie nie uzgodniła projektu mpzp. MPU złożyło skargę do WSA 

w Poznaniu. Sąd Administracyjny odrzucił skargę. MPU uzyskało korzystne dla Miasta Poznania 

stanowisko Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że Autostrada Wielkopolska S.A. nie jest 

organem właściwym do uzgadniania projektów planów, 

- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 

- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 03.09.2012 r., 

- zbieranie uwag do projektu mpzp do 05.10.2012 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 25.10.2012 r., 

- projekt mpzp zostanie skierowany do ponownego uzgadniania i opiniowania z wybranymi 

jednostkami, 

- złożono zażalenie do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na postanowienie 
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w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu planu. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy. 

W dniu 31.05.2013 r. MPU złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

na postanowienie utrzymujące w mocy odmowę uzgodnienia projektu planu, 

- 10.10.2013 r. odbyła się rozprawa, na której WSA oddalił złożoną skargę. MPU złożyła skargę 

kasacyjną do NSA i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 

- termin rozprawy został wyznaczony na 27.01.2016 r., 

- NSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 

- 03.09.2015 r. NSA przekazał sprawę do WSA do ponownego rozpatrzenia, 

- termin rozprawy przed WSA został wyznaczony na 27.01.2016 r., 

- 27.01.2016 r. WSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 

- 18.04.2016 r. MPU złożyła skargę kasacyjną do NSA, 

- 06.12.2017 r. odbyła się rozprawa w NSA. Skarga kasacyjna została częściowo uwzględniona, 

- prace nad planem wstrzymane, 

- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu. 

28 Uchwała nr LXI/835/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Warszawskie – część północna” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do mpzp od 14 stycznia do 4 lutego 2010r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 25.02.2010r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie do opiniowania wewnętrznego, 

- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 17.10.2013 r. 

Prezydent zaakceptował propozycję MPU dotyczącą podziału na części projektu mpzp “Osiedle 

Warszawskie – część północna” w Poznaniu. 

 

Mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna A": 
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- od 12.03. do 02.04.2014 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 02.04.2014 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- II półrocze 2015 r. -  skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 23.06. do 21.07.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 04.08.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 25.08.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- projekt planu przygotowywany do ponownego uzgadniania ustawowego, 

- od 22.11. do 20.12.2017 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 04.12.2017 r. - dyskusja publiczna, 

- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 18.01.2018 r. - rostrzygnięcie uwag przez Prezydenta, 

- przygotowywanie projektu planu do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. 

 

Mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna B": 

- wstrzymanie prac nad planem do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 

- oczekiwanie na prognozę środowiskową, 

- trwają prace nad koncepcją projektu planu, 

- od 07.10. do 28.10.2016 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 25.10.2016 r. II konsultacje społeczne, 

- wprowadzanie zmian w projekcie planu po II konsultacjach społecznych. 

29 Uchwała Nr LXXVI/1081/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część B” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

30 Uchwała Nr LXXVI/1082/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część C” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

31 Uchwała Nr LXXVI/1083/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część D” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 

- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowywanie projektu planu, 
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- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych, 

- 06.08.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 06.08. do 27.08.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

32 Uchwała Nr LXXVI/1086/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 

część B” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 

- opracowanie koncepcji planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego, 

- od 03.06.2015 r. do 30.06.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 18.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- prace nad projektem mpzp, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 19.09. do 10.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 

33 Uchwała Nr LXXVI/1087/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 

część C” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 

-zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 
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- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 

- opracowanie koncepcji planu, 

- przygotowywanie nowej wersji koncepcji projektu planu w związku ze zmianami wynikającymi 

z uchwalenia Studium, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 26.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 30.10. do 20.11.2017 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- prace nad planem wstrzymane do czasu wydania na jedną z działek pozwolenia na budowę. 

34 Uchwała Nr LXXVI/1088/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 

część D” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 

- zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 

- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 

- przygotowanie koncepcji mpzp, 

- projekt mpzp przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty, 

- przygotowywanie projektu planu do skierowania do uchylenia przez Radę Miasta Poznania 

i ponownego przystąpienia. 

35 Uchwała Nr VII/46/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 17.05.2011r., 
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- zbieranie wniosków od 18.05.2011r. do 08.06.2011 r., 

- opracowywanie koncepcji mpzp, 

- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków do projektu planu - 31.01.2013 r.,  

- II konsultacje społeczne - 21.02.2013 r., 

- opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu od 18.11.2013 r. do 09.12.2013 r., 

- ponowne uzgadnianie projektu planu od 14.01.2014r. do 07.02.2014 r. oraz od 07.05.2014r. do 

02.06.2014 r., 

- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 22.07. do 21.08.2014 r. – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 28.07.2014 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 04.09.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 25.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- przygotowanie do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 14.04.2015 r. do 14.05.2015 r. drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 21.04.2015 r. - dyskusja publiczna, 

- do 28.05.2015 r. zbieranie uwago do projektu planu, 

- 09.06.2015 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 

- przygotowania do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 09.11.2015 r. do 08.12.2015 r. III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 19.11.2015 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 22.12.2015 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- skierowano projekt planu do uchwalenia, 

- ponowienie procedury w celu uwzglednenia uwagi, 

- przeprowadzono procedurę IV wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 27.06. do 26.07.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
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- do 09.08.2016 r. zbieranie uwag do publicznego wglądu, 

- 25.08.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- przygotowania projektu planu do piątego wyłożenia do publicznego wglądu, 

- 21.02.2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLII/726/VII/2017 w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu, 

- przygotowania do ponownego opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu. 

36 Uchwała Nr VII/47/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

Parku im. Jana Pawła II” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 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, 

- projekt mpzp oczekiwał na zmianę Studium, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowewgo projektu planu, 

- od 10.10. do 31.10.2018 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu. 

37 Uchwała Nr XII/129/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Komandoria-Pomet" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 22.09.2011 r.,  

- zbieranie wniosków do planu od 13.10.2011r. do 04.11.2011 r., 

- przygotowanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 
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- Na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem w dniu 02.10.2014 r. 

podjęto następujące ustalenia: “Prezydent akceptuje rekomendowany przez Miejską Pracownię 

Urbanistyczną sposób rozpatrzenia wniosków do projektu mpzp Komandoria – Pomet w Poznaniu. 

Prezydent wyraża zgodę na podział planu na dwie części A i B – tym samym wydzielenie terenu, dla 

którego wydano decyzję o wtz. (dla “Agrobex” sp. z o. o.) nr UA.IV.U06/73313-2482/06 z dnia 

16.05.2007 r. Prezydent wyraża zgodę na skierowanie planu do opiniowania wewnętrznego.” 

Komandoria - Pomet część A: 

- 30.10.2014 r. - II konsultacje społeczne dla projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

 

Komandoria - Pomet część B: 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na 

budowę. 

38 Uchwała Nr XVII/186/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - 

Północ" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 20.10.2011 r.,  

- zbieranie wniosków od 20.10.2011r. do 14.11.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta podjętą na naradzie w dniu 27.06.2013 r., projekt mpzp 

“Jeżyce – Północ” w Poznaniu został podzielony na części (wyodrębniono sześć części projektu 

planu),  

- opracowywana jest koncepcja projektu planów, 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część A w Poznaniu: 
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- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- prace nad planem zostały zawieszone. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część B w Poznaniu: 

- od 26.05.2014r. do 23.06.2014 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 23.09. do 22.10.2014 r. – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 13.10.2014 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 05.11.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 20.11.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- 26.05.2015 r. została podjęta uchwała Nr XI/87/VII/2015 Rady Miasta Poznania w sprawie 

konieczności dokonania zmian i ponowienia  procedury sporządzania projektu planu, 

- wprowadzanie zmian do projektu planu, 

- od 14.07. do 12.08.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 18.07.2016 r. dyskusja publiczna, 

- do 26.08.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 15.09.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 

- plan uchwalony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/696/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2017, poz. 934 z dnia 1 lutego 2017 r. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 01.03. do 29.03.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 77 z 154 

Lp Stan realizacji 

- 08.03.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 13.04.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 26.04.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- od 22.06. do 20.07.2018 r. - drugie wyłożenie projektu palnu do publicznego wglądu, 

- 25.06.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- od 22.06. do 20.07.2018 r. - II wyłożenie projektu palnu do publicznego wglądu, 

- do 03.08.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 23.08.2018 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- od 24.10. do 06.12.2018 r. III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 22.11.2018 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 20.12.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część D w Poznaniu:  

- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 05.09. do 26.09.2014 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 26.11. do 24.12.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 10.12.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 07.01.2015 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 22.01.2015 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 

- zakończono procedurę planistyczną, 

- Uchwała Nr XXIV/324/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego “Jeżyce - Północ” część D w Poznaniu, 

- Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, 

- zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, 

- WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody wyrokiem z dnia 21.09.2016 r. Wyrok 
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uprawomocnił się 11.11.2016 r., 

- uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 8064 z dnia 07.03.2016 r.  

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część E w Poznaniu: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- projekt planu przygotowywany do II konsultacji społecznych, 

- 26.03.2018 r. - III konsultacje społeczne, 

- od 26.03. do 16.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

 

Mpzp "Jeżyce - Północ " część F w Poznaniu: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- projekt planu przygotowywany do II konsultacji społecznych, 

- 26.03.2018 r. - III konsultacje społeczne, 

- od 26.03. do 16.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

39 Uchwała Nr XVII/187/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 14.11.2011 r., 

- zbieranie wniosków do planu od 14.11.2011 r. do 05.12.2011 r., 

- przygotowanie koncepcji planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- na podstawie decyzji Prezydenta, podjętej na naradzie z zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem 
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w dniu 09.05.2013 r., projekt planu został podzielony na część A i B. 

 

Część A: 

- konsultacje społeczne – etap II - 19.06.2013 r., 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 05.03.2014r. do 26.03.2014 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 18.04.2014r. do 09.05.2014 r. ponowne uzgadnianie projektu planu, 

- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 02.07. do 31.07.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 17.07.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 14.08.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 04.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- 04.11.2014 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr LXXV/1193/VI/2014 w sprawie 

konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – 

część A, 

- wprowadzono zmiany w projekcie planu w związku z uchwalonym Studium, 

- projekt planu został skierowany do Biura Rady Miasta, 

- projekt mpzp został uchwalony uchwałą Nr V/21/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 

20-01-2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część A. 

 

Część B: 

- opracowywanie projektu planu zostało wstrzymane do czasu zmiany Studium, 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 29.10.2015 r. II etap konsultacji społecznych, 

- od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r. opiniowanie wewnętrzne, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 80 z 154 

Lp Stan realizacji 

- rozpatrywanie wniosku o dalszy podział planu. 

-Mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu cz. B został decyzją 

Prezydenta podzielony na części B1, B2, B3.  

 

Cz. B1: 

-przygotowanie do opiniowania i uzgadniania, 

- 29.09.2017 r. złożono zażalenie do SKO na postanowienie nr 843/17 Zarządu Województwa 

w sprawie odmowy uzgodnienia oraz wskazanych przez organ warunków uzgodnień. MPU oczekuje 

na rozpatrzenie sprawy przez SKO, 

- 04.06.2018 r. SKO wydało postanowienie nr SKO.GP.4000.1492.2017 utrzymujące w mocy 

zażalane postanowienia. 

 

Cz. B2 i B3: 

-prace projektowe uzależnione są od koncepcji przebiegu trasy tramwajowej na Podolany, 

- zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Urbanistyki i Architektury nie ma potrzeby kontynuacji prac 

nad planem w związku z toczącymi się postępowaniami oraz wydanymi już decyzjami w sprawie 

warunków zabudowy. 

40 Uchwała Nr XXVII/350/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 03.04.2012 r., 

- zbieranie wniosków do planu od 02.04.2012r. do 24.04.2012 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu od 26.05.2014r. do  18.06.2014 r., 

- od 02.07. do 25.07.2014 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 11.09. do 10.10.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
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- 30.09.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 24.10.2014r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 06.11.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 

- decyzją Prezydenta z dnia 06.11.2014 r. podjętą na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, 

Skarbnikiem i Sekretarzem, projekt planu zostanie skierowany do Rady Miasta celem uchwalenia po 

zakończeniu prowadzonego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wniosek firmy ORLEN 

postępowania o uwłaszczenie nieruchomości. 

41 Uchwała Nr XXVII/349/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy 

zbiorczej pomiędzy ulicami Jasielską i Karola Kurpińskiego w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 02.04.2012 r., 

- zbieranie wniosków do planu od 03.04.2012r. do 26.04.2012 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- rozstrzygnięcie wniosków do projektu mpzp przez Prezydenta - 05.07.2012 r., 

- II konsultacje społeczne - 11.10.2012 r., 

- opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 22.01. do 12.02.2013 r., 

- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 21.03. do 22.04.2013 r., 

- dyskusja publiczna - 09.04.2013 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 06.05.2013 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 23.05.2013 r., 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 23.05.2013r. 

Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU sposób rozpatrzenia uwagi (tj. jej odrzucenie) 

złożonej do projektu mpzp. Decyzja w sprawie dalszego procedowania nad projektem planu nastąpi 

po uzupełnieniu analizy skutków uchwalania przedmiotowego planu o sporządzoną przez WGN 

informację o toczących się postępowaniach oraz o możliwych roszczeniach właścicieli 

nieruchomości znajdujących się w granicach ww. projektu mpzp oraz skutkach finansowych tych 

roszczeń w przypadku uchwalenia mpzp, 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 13.06.2013 r. 
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podjęto decyzję o podjęciu procedowania nad planem w terminie póżniejszym. 

42 Uchwała Nr XXVIII/379/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie 

Starołęki Małej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 31.05.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 04.06.2012r. do 26.06.2012 r., 

- opracowanie projektu planu, 

- od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 19.05.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- projekt mpzp został pozielony na dwie części: 

 

1. Mpzp "W rejonie Starołęki Małej część A" w Poznaniu: 

- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- przeprowadzenie opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenia do publicznego wglądu, 

- plan uchwalony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXXIII/519/VII/2016 z dnia 12.07.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 4821 z dnia 25.07.2016 r. 

 

2. Mpzp " “W rejonie Starołęki Małej część B " w Poznaniu: 

- opracowywanie koncepcji planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na spór społeczny wokół firmy Alkom. 

43 Uchwała Nr XXX/417/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

„Jeżyce – rejon ul. Norwida” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 
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- I konsultacje społeczne - 11.06.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.06.2012r. do 02.07.2012 r., 

- opracowywanie koncepcji planu. 

44 Uchwała Nr XXXV/512/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 10 lipca 2012 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Czecha" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 10.09.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu mpzp od 11.09.2012r. do 02.10.2012 r., 

- opracowanie koncepcji mpzp, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- 12.02.2015 r. - rozpatrzenie wniosków do projektu planu przez Prezydenta, 

- od 10.04.2015 r. do 08.05.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- 24.04.2015 r. - opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję Urbanistyczno – 

Architektoniczną, 

- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 22.07. do 21.08.2015 r., 

- dyskusja publiczna - 04.08.2015 r., 

- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 04.09.2015 r., 

- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta Miasta - 24.09.2015 r., 

- przedstawienie projektu planu Radzie Miasta Poznania do uchwalenia, 

- 22.12.2015 r. – Radę Miasta podjęła uchwałę Nr XXII/292/VII/2015 w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania planu, 

- w związku z ustaleniami na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem 

i Sekretarzem w dniu 30.06.2016 r. WGN prowadzi rozmowy z najemcami garaży. Wyniki działań 

WGN warunkują dalsze prace nad mpzp, 

- mpzp podzielony na części A i B. 
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mpzp „Osiedle Czecha cz. A: 

- 17.11.2016 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Miasta, 

- przygotowania do opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu, 

- od 20.01. do 10.02.2017 r. – opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 30.03. do 28.04.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 19.04.2017 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 12.05.2017 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 01.06.2017 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 11 lipca 2017 r. 

 

mpzp „Osiedle Czecha cz. B”: 

- prowadzona jest analiza możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

problemu zagospodarowania tego terenu. 

45 Uchwała Nr XXXVI/543/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 

Cytadela" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 16.10.2012 r., 

- zbieranie wniosków do projektu mpzp od 08.10.2012r. do 29.10.2012 r., 

- opracowywanie koncepcji mpzp, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

46 Uchwała Nr XL/596/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie 

ulic: Wołkowyskiej i abpa A.Baraniaka" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

- konsultacje społeczne – I etap - 13.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 26.03. do 16.04.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- 10.06.2014 r. – II konsultacje społeczne, 

- opiniowanie wewnętrzne projektu planu od 22.05.2014r. do 12.06.2014 r., 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

47 Uchwała Nr XLII/633/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Pokrzywno Wschód" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 

- opracowywanie projektu planu. 

48 Uchwała Nr XLII/634/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Bajkowe” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 04.04.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 08.04. do 29.04.2013 r., 

- analiza złożonych wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

49 Uchwała Nr XLII/635/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 

węzła Spławie" w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

50 Uchwała Nr XLII/636/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 

ulicy Nad Spławką" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 

projekt mpzp został podzielony na dwie części: 

 

1. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką"część A w Poznaniu: 

- przygotowywanie koncepcji mpzp. 

 

2. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką" część B w Poznaniu: 

- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 

- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 

merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 

- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu dla mpzp "Krzesiny - rejon ulicy 

Tarnowskiej - część A" w Poznaniu (sąd oddalił skargę kasacyjną, co spowodowało ostateczne 

uchylenie w części negatywnych uzgodnień organu). 
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51 Uchwała Nr XLVI/697/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 16.04.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 22.04. do 13.05.2013 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- opiniowanie wewnętrzne projektu planu od 12.06.2014 r. do 07.07.2014 r., 

- 26.06.2014 r. -  II konsultacje społeczne, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- podzielono plan na dwie części – mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna 

i mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część południowa. 

- projekt mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna – przygotowywany jest do 

opiniowania i uzgadniania. 

 

Część północna: 

- od 15.11. do 07.12.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 

- od 15.11. do 07.12.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 11.05. do 08.06.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 25.05.2017 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 22.06.2017 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LIII/943/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05.09.2017 r., uchwała 

została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2017, poz. 5911 z dnia 12.09.2017 r. 

 

Część południowa: 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
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52 Uchwała Nr XLVI/696/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Michałowo - Kobylepole - część wschodnia" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 10.09.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.09.2013 r. do 02.10.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszono do czasu opracowania analizy dotyczącej możliwości 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Kobylepola, Michałowa i Sowic, 

- ww. analiza w trakcie opracowania, 

- analiza została opracowana. Projekt planu jest w trakcie opiniowania przez podmioty w których 

kompetencji leży opiniowanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 

- przygotowanie wstępnej koncepcji projektu planu. 

53 Uchwała Nr XLIX/743/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Termalnej i Trockiej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 09.05.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 06.05. do 27.05.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

54 Uchwała Nr L/758/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 18.06.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 17.06. do 17.07.2013 r., 
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- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania do II konsultacji społecznych. 

55 Uchwała Nr L/760/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Górczyna" 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 17.09.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 01.10.2013 r. do 22.10.2013 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego, 

-W II połowie 2015 r.  w celu przyspieszenia prac nad ww. projektem planu (ochrona boiska przy ul. 

Górczynskiej) projekt planu został podzielony na część A i B (w uzgodnieniu z Radą Osiedla 

Górczyn). 

 

Część A: 

- konsultacje społeczne – etap II - 27.10.2015 r., 

- opiniowanie wewnętrzne, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenie do publicznego wglądu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr XXXIV/571/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06.09.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 5630 z dnia 23.09. 2016 r. 

 

Część B: 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

56 Uchwała Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ul. Poziomkowej” 

w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Przygotowywanie uchwały uchylającej projekt planu. 

Do uchwały Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ul. 

Poziomkowej” w Poznaniu przystąpiono w celu wyznaczenia przebiegu ewentualnego ciągu pieszo-

rowerowego łączącego ul. Krośniewicką z ul. Warszawską, który stałby się alternatywnym 

rozwiązaniem komunikacyjnym (pieszo-rowerowym), w przypadku wyłączenia ul. Smołdzinowskiej 

z terenów dróg publicznych. Obecnie obowiązujący na tym terenie plan miejscowy nie dopuszcza 

ww. rozwiązania.  

Za uchyleniem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ul. Poziomkowej” w Poznaniu przemawiają 

rozwiązania układu komunikacyjnego ustalone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej" w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą 

Nr LXXI/1110/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2014 r. W planie tym ustalono 

alternatywny przebieg drogi pieszo-rowerowej z przejściem tunelem pod torami kolejowymi 

i kontynuacją na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego “Zieliniec” w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXIII/1013/V/2010 z 8 czerwca 

2010 r. 

57 Uchwała Nr LVI/864/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 

Deszczowej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne - 12.11.2013 r., 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 12.11.2013 r. do 03.12.2013 r., 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego, 

- 17.02.2015 r. - konsultacje społeczne, 

- od 17.02.2015 r. do 15.03.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 18.09. 2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
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- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 

- od 14.12.2015 r. do 15.01.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 11.01.2016 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 29.01.2016 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 

- 18.02.2016 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 

- Uchwała Nr XXVIII/405/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26.04.2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu, 

- opublikowanie w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 16.05.2016 r., poz. 3364, 

- uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego do WSA. Oczekiwanie na rozprawę; 

- 11.01.2017 r. WSA stwierdził nieważność uchwały, 

- 27.02.2017 r. została złożona skarga kasacyjna na wyrok WSA, 

- MPU oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez NSA. 

58 Uchwała Nr LXI/949/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 20.01.2014 r. – I konsultacje społeczne, 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 21.01.2014r. do 11.02.2014 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- 30.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- oczekiwanie na rezultaty internetowych konsultacji przeprowadzonych przez Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

- opracowywanie koncepcji planu po konsultacjach internetowych, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
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59 Uchwała Nr LXIII/981/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulic Bóżniczej 

i Północnej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 18.03.2014 r. - I konsultacje społeczne, 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 19.03.2014r. do 09.04.2014 r., 

- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 15.05.2014 r. 

Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU podział na części terenu objętego 

opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “w rejonie ulic Bóżniczej 

i Północnej” w Poznaniu. 

 

w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część A: 

- 26.11.2014 r.  - II konsultacje społeczne nad projektem planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 18.09.2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- 02.10.2015 r. opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję  Urbanistyczno – 

Architektoniczną, 

- przeprowadzono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu. 

- plan uchwalony uchwałą Nr XXXVI/610/VII/2016 Rady Miasta Poznania  z dnia 18.10.2016 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz.6271 z dnia 27.10.2016 r. 

 

w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część B: 

- opracowywanie projektu planu. 

 

w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część C: 

- opracowywanie projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
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w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część D: 

- prace nad planem zawieszone do czasu rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego. 

60 Uchwała Nr LXIII/982/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Handlowe M1” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 03.04.2014 r. – I konsultacje społeczne, 

- zbieranie wniosków do projektu planu od 07.04.2014r. do 28.04.2014 r., 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- II półrocze 2015 r. wyrażenie zgody przez Prezydenta na skierowanie projektu planu do 

opiniowania wewnętrznego, 

- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania, 

- od 30.08. do 27.09.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 07.09.2016 r. dyskusja publiczna, 

- do 11.10.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 31.10.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- projekt planu zostanie przekazany Radzie Miasta celem uchwalenia, po podpisaniu umowy 

partycypacyjnej. 

61 Uchwała Nr LXXIV/1165/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dawna 

wieś Psarskie” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 09.03.2015 r. - I konsultacje społeczne, 
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- od 11.03.2015 r. do 01.04.2015 r. - zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

62 Uchwała Nr V/18/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 

Złotowskiej” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 09.04.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.04.2015 r. do 29.04.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 05.12. do 28.12.2016 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 06.12.2016 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 06.10. do 27.10.2017 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 

63 Uchwała Nr XII/104/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 

ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowania do I konsultacji społecznych, 

- 28.09.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 28.09.2015 r. do 19.10.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego. 

64 Uchwała Nr XII/102/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 r. w sprawie konieczności 

dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Morasko - Radojewo - Umultowo” Umultowo Wschód część B 

w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- trwają prace nad wprowadzaniem zamian do projektu planu. 

65 Uchwała Nr XV/126/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic abpa A. 

Baraniaka i Chartowo” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- odbyły się I konsultacje społeczne i zebrano wnioski do projektu planu, 

- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego. 

 

Zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 

w dniu 06.04.2017 r., protokół nr 100/VII/9/2017 pkt. 8 projekt planu został podzielony na część A 

i B. 

 

Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część A" w Poznaniu: 

- opracowywanie wstępnej koncepcji projektu planu, 

- prace nad planem zawieszone ze względu na skomplikowaną sytucję własnościową na 

przedmiotowym terenie oraz wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na budowę. 

 

Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu: 

- od 20.04. do 12.05.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

 - 27.04.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowanie do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 04.09. do 25.09.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 20.11. do 18.12.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 23.11.2017 r. - dyskusja publiczna, 
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- do 03.01.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXVIII/1244/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05.06.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 4837 z dnia 13.06.2018 r. 

66 Uchwała Nr XV/120/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 

ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

67 Uchwała Nr XVII/191/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Gościnnej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 18.11.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 19.11.2015 r. do 10.12.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 05.06. do 27.06.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 14.06.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 10.10. do 31.10.2018 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- od 14.12.2018 r. do 17.01.2019 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 18.12.2018 r. dyskusja publiczna nad projektem planu. 

68 Uchwała Nr XVII/192/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Przyjemnej” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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69 Uchwała Nr XVII/194/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 15.12.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 14.12.2015 r. do 04.01.2016 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- od 12.03. do 07.04.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 21.03.2017 r. II konsultacje społeczne, 

- od 06.10. do 27.10.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 

70 Uchwała Nr XIX/239/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy 

Gospodarskiej" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

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

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

71 Uchwała Nr XIX/240/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Bolesława 

Śmiałego – część południowa” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

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

- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 

72 Uchwała Nr XIX/241/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 
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Poligonowej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 

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

- odbyła się Rada Techniczna i trwają prace przygotowujące projekt planu do opiniowania 

wewnętrznego, 

- ponowne opracowywanie koncepcji projektu planu. 

73 Uchwała Nr XXI/273/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węzeł Dębiec” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 28.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 29.09. do 20.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- Zarząd Transportu Miejskiego zlecił opracowanie koncepcji na poprowadzenie tramwaju na tzw. 

Klin Dębiecki, w związku z czym prace nad projektem planu zostały wstrzymane do czasu 

opracowania koncepcji, która zostanie wprowadzona do projektu. 

74 Uchwała Nr XXIII/304/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy Głuszyna” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

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

- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 

75 Uchwała Nr XXIII/303/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

cmentarza przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

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

- trwa opracowywanie koncepcji planu. 

76 Uchwała Nr XXIII/302/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

zabudowy przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- I konsultacje społeczne i zbieranie wniosków do planu, 

- opracowanie koncepcji planu, 

- od 22.10. do 12.11.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 06.11.2018 r. - II konsultacje społeczne. 

77 Uchwała Nr XXV/337/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn 

Północ” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- zbieranie wniosków do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

 

Plan podzielony na części A, B, C, D. 

Część A: 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

Część B: 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 

Część C: 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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Część D: 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

78 Uchwała Nr XXVIII/406/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 22.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.09. do 14.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ul. Żagańskiej 

i Miśnieńskiej, wydane decyzje o warunkach zabudowy o tej samej funkcji oraz brak możliwości 

usankcjonowania ww. zbudowy w mpzp (brak zgodności ze Studium) wydzielono część B z granic, 

dla których przystąpiono do sporządzenia mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, 

Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. 

1. Mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A 

w Poznaniu: 

-  od 10.10. do 31.10.2018 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu. 

 

2. Mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część B 

w Poznaniu: 

- prace nad projektem planu wstrzymane ze względu na rozbieżności pomiędzy Studium 

a wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. 

79 Uchwała Nr XXXIII/513/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 
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- 22.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.09. do 14.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

 - przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 16.11.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 02.11. do 01.12.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 03.08. do 24.08.2019 r. opiniowanie i uzgadanianie ustawowe projektu planu, 

- od 04.10. do 02.11.2018 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 15.10.2018 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 16.11.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 06.12.2018 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 

80 Uchwała Nr XXXIII/514/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 22.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.09. do 14.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 

- 16.11.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 02.11. do 01.12.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 03.08. do 24.08.2019 r. opiniowanie i uzgadanianie ustawowe projektu planu, 

- od 11.10. do 09.11.2018 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 25.10.2018 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
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- do 23.11.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 06.12.2018 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 

81 Uchwała Nr XXXIII/515/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy W. Majakowskiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 20.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 21.10. do 15.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

82 Uchwała Nr XXXIII/516/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy T. Mateckiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 15.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 16.09. do 07.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowania do II konsultacji społecznych, 

- 25.01.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- trwa analiza opinii zebranych podczas II konsultacji społecznych. 

83 Uchwała Nr XXXIII/517/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – 

Południe” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 21.09. do 12.10.2016 r. zbieranie wniosków, 
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- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

84 Uchwała Nr XXXIII/518/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – 

Północ” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 21.09. do 12.10.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

85 Uchwała Nr XXXIII/512/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Pasażu Apollo” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 05.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 29.08. do 20.09.2016 r. zbieranie wniosków do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

86 Uchwała Nr XXXIV/564/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz 

Miłostowo” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 08.12.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 09.12.2016 r. do 05.01.2017 r. zbieranie wniosków, 

- w styczniu 2017 r. wpłynęło do MPU pismo z Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o podział 

planu na dwie część bądź wstrzymanie prac nad planem w związku z podjętymi przez ZTM 

działaniami związanymi z opracowaniem dokumentacji dla Zintegrowanych Węzłów 

Komunikacyjnych i parkingów typu Park & Ride. 23.01.2017 r. były Zastępca Prezydenta p. M. 

Wudarski wyraził zgodę na wstrzymanie prac nad planem. 

87 Uchwała Nr XXXIV/565/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Maszewskiej i Myśliborskiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 17.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 18.10. do 10.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- od 15.10. do 05.11.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 29.10.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

88 Uchwała Nr XXXIV/566/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Solna - Działowa" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 19.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 20.10. do 10.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- 28.02.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 28.02. do 21.03.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- od 03.10. do 24.10.2018 r. opiniowanie i uzgadanianie ustawowe projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu. 

89 Uchwała Nr XXXIV/567/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac 

Wiosny Ludów – ulica Wysoka” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 
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- 24.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 25.10. do 15.11.2016 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

90 Uchwała Nr XXXVI/608/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 

ulicy św. Leonarda” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 17.01.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 18.01. do 10.02.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

91 Uchwała Nr XXXIX/663/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Bolesława Chrobrego – część północna” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 22.03.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 23.03. do 14.04.2017 r. zbieranie wniosków, 

 - opracowywanie koncepcji projektu planu. 

W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad projektem mpzp, dokonano podziału na części A 

i B. Część A, obejmująca park, została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności.  

Część A: 

- 23.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 09.10. do 30.10.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 

- plan uchwalony uchwałą Nr LXIX/1256/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26.06.2018 r., 

uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 5499 z dnia 04.07.2018 r. 

Część B: 
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- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych, 

- od 23.04. do 18.05.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 18.05.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

92 Uchwała Nr XLI/695/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie placu 

Bernardyńskiego" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 07.02.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.02. do 01.03.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 08.08. do 29.08.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 27.09.2017 r. – II konsultacje społeczne, 

- trwaja prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem Placu. 

93 Uchwała Nr XLII/728/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 

ulicy Piołunowej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została podjęta w celu umożliwienia dokończenia budowy dwóch budynków na działce 

5/12 mieszczącej się przy ul. Piołunowej w Poznaniu. 

Sporządzenie projektu planu uzależnione jest od zmiany obowiązującego Studium dla miasta 

Poznania, z którym obecne zagospodarowanie działki 5/12 jest niezgodne. 

94 Uchwała Nr XLII/724/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park nad Wartą” 

w Poznaniu - część A. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 107 z 154 

Lp Stan realizacji 

- 11.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.05. do 29.05.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

95 Uchwała Nr XLIV/758/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne 

Tory” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 05.04.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 07.04. do 05.05.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- 26.09.2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania „Wolnych 

Torów” w Poznaniu. 

96 Uchwała Nr XLIV/759/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Jana III Sobieskiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 23.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 24.05. do 19.06.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

97 Uchwała Nr XLIV/760/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Chojnickiej i Psarskie” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 09.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 15.05. do 05.06.2017 r. zbieranie wniosków, 
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- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- od 24.04. do 22.05.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- 09.05.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

98 Uchwała Nr XLVII/809/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Szelągowskiej i Wilczak” w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 01.06.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 05.06. do 27.06.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- 19.11.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 13.11. do 04.12.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu. 

99 Uchwała Nr XLVII/810/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzynarodowe Targi 

Poznańskie" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 07.06.2017 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.06. do 30.06.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- 30.10.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 05.10. do 05.11.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu. 

100 Uchwała Nr L/870/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Południe” 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

- 19.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 20.10. do 10.11.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

101 Uchwała Nr LIII/940/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 

Berdychowo” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 05.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 06.10. do 27.10.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- 02.08.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 02.08. do 24.08.2018 r. opioniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

102 Uchwała Nr LIII/941/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy 

Dobromiły" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 14.11.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 22.11. do 13.12.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- 03.12.2018 r. - II konsultacje społeczne. 

103 Uchwała Nr LIV/981/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej 

i Grunwaldzkiej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

- 16.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 

- od 17.10. do 08.11.2017 r. zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu, 

- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 

104 Uchwała Nr LVIII/1087/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowania do I konsultacji społecznych, 

- 18.01.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 19.01. do 09.02.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowanie koncepcji projektu planu, 

- 18.10.2018 r. - II konsultacje społeczne, 

- od 18.10. do 08.11.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 

- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

105 Uchwała Nr LXII/1141/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulicy Przygranicznej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 07.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 08.06. do 29.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

106 Uchwała Nr LXIII/1157/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 16.05.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 17.05. do 07.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

107 Uchwała Nr LXIV/1179/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park im. 

J.H. Dąbrowskiego” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 10.05.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 11.05. do 04.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

108 Uchwała Nr LXV/1198/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 

Bolesława Chrobrego – część południowa" w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 18.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 18.06. do 09.07.2018 r. - zbieranie wniosków, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

109 Uchwała Nr LXVI/1208/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 12.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 13.06. do 04.07.2018 r. - zbieranie wniosków, 
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- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych. 

110 Uchwała Nr LXVI/1209/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie 

konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

28.05.2018 r. były Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej Wudarski zdecydował 

o podziale projektu mpzp na dwie części : 

1. „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu: 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

2. „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód B w Poznaniu: 

- przygotowania do zlecenia ekspertyzy przyrodniczej, której wynik będzie mieć wpływ na 

zagospodarowanie przedmiotowego terenu. 

111 Uchwała Nr LXIX/1255/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowanie do I konsultacji społecznych, 

- 23.10.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 24.10. do 15.11.2018 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

112 Uchwała Nr LXXII/1338/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 08.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
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- od 09.11. do 30.11.2018 r. zbieranie wniosków do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

113 Uchwała Nr LXXIII/1358/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 27.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 28.11. do 19.12.2018 r. zbieranie wniosków do planu, 

- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

114 Uchwała Nr LXXIV/1391/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

GRUNWALD część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do I konsultacji społecznych. 

115 Uchwała Nr LXXIV/1392/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

„Brama Zachodnia – Centrum” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do I konsultacji społecznych. 

116 Uchwała Nr LXXIV/1393/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 

Polan” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- 20.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 21.11. do 12.12.2018 r. zbieranie wniosków, 
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- opracowywanie koncepcji projektu planu. 

117 Uchwała Nr LXXIV/1395/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare 

Miasto” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do I konsultacji społecznych. 

118 Uchwała Nr LXXV/1410/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do I konsultacji społecznych. 

119 Uchwała Nr LXXV/1411/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do I konsultacji społecznych. 

120 Uchwała Nr LXXV/1412/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

- przygotowywanie do I konsultacji społecznych. 
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1 Uchwała Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie uchwały wydawane są zaświadczenia na temat położenia nieruchomości na obszarze 

rewitalizacji miasta Poznania i prawa pierwokupu. W okresie sprawozdawczym wydano około 650 

zaświadczeń. W porozumieniu z Izbą Notarialną, w celu zmniejszenia liczby wydawanych 

zaświadczeń, Urząd Miasta Poznania wystosował do izby zbiorczą informację nt. obszaru 

rewitalizacji. Łącznie w roku 2018 wydano 1312 zaświadczeń. 

2 Uchwała Nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 r. w sprawie utworzenia 

„Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W ramach realizacji uchwały Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków podjęło współpracę z:  

- Studio YOS: umowa nr 41/BMKZ/2018 zawarta w dniu 23 lipca 2018 r. – opracowanie 

i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej wdrażania zasad "Parku 

kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu, 

- Studio Bękarty: umowa nr 37/BMKZ/2018 zawarta w dniu 20 czerwca 2018 r. – opracowanie 

i wykonanie materiałów informacyjnych dla uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto 

w Poznaniu obejmujących: projekty graficzne, produkty promocyjne i broszury informacyjne. 

3 Uchwała Nr LXIV/1184/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W dniach 7-28 grudnia 2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dla Planu adaptacji do zmian 

klimatu dla Miasta Poznania.  

Powstał raport „Podsumowanie startegicznej oceny oddziaływania na środowisko” uzupełniony 

o uwagi z konsultacji społecznych oraz opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 



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

KATEGORIA : Sprawy organizacyjne 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 116 z 154 

Lp Stan realizacji 

1 Uchwała Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące konsultacje: 

1. Konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy 

udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego terenu. Konsultacje 

przeprowadzono wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Odbyło się 35 spotkań 

konsultacyjnych. Wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną zorganizowano dwa procesy 

konsultacyjne na podstawie procedury sporządzania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

- Konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania „Wolnych Torów”-poprzedzające 

formalny II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu 

zagospodarowana przestrzennego. Konsultacje społeczne trwały od 26 września do 17 października 

2018 r., 

- Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania Placu Bernardyńskiego – działanie 

uzupełniające dwuetapowe konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne trwały od 21 listopada do 

31 grudnia 2018 r.       

2. · Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy projektów drogowych, projektów 

infrastrukturalnych, organizacji ruchu przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Przeprowadzono 

13  konsultacji społecznych. W ramach prowadzonych konsultacji odbyło się 11 spotkań w sprawie: 

- budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka wraz z bezkolizyjnym 

przejazdem oraz przejściem pod linią kolejową E 20, 

- wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań: ul. Stróżyńskiego z ul. Marka 

z Aviano, ul. Morasko i ul. Mateckiego, 

- wielowariantowej koncepcji rozbudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną 

i ul. Bobrzańską, 

- koncepcji zmiany organizacji ruchu na Jeżycach, 

- wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na Os. Św. Łazarz, 

- wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92 pomiędzy 

węzłami „Podolany” i „Koszalińska” wraz z budową przedłużenia al. Solidarności, 

- przebudowy ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej – I etap, 3 
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spacery badawcze z udziałem mieszkańców i ekspertów, 

- zmian organizacji ruchu na ul. Brzask i Sierakowska, 

- wielowariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią 354 w ciągu ul. Golęcińskiej.      

3. Konsultacje społeczne dotyczące Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W PBO19 zwyciężyły 3 

projekty ogólnomiejskie i 27 rejonowych. Wydziały Urzędu Miasta Poznania  i miejskie jednostki 

opiniujące otrzymały projekty do realizacji. Gabinet Prezydenta sprawuje monitoring realizacji 

zwycięskich projektów. Od 19 listopada do 17 grudnia 2018 r. przeprowadzono proces ewaluacji 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.  Została uruchomiona elektroniczna ankieta  dla 

mieszkańców Poznania, w której można ocenić mocne i słabe strony tegorocznej edycji PBO. Zespół 

ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie przesłanych opinii oraz własnych 

spostrzeżeń wyda rekomendacje działań na kolejną edycję. Raport końcowy zostanie opublikowany 

do końca lutego 2019 r. w serwisie PBO.    

4. Konsultacje społeczne – dotyczące zasad wyznaczania składu  oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji.  

5. Konsultacje społeczne dotyczące projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania 

Wielkopolskiego i Wojny Polsko – Bolszewickiej. Konsultacje społeczne trwały od 17 października do 

31 października 2018 r. 

6. Konsultacje społeczne dotyczące  "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019 - 

2025". Konsultacje społeczne prowadził Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. 

Konsultacje społeczne trwały od 11 do 25 września 2018 r. 

7. Konsultacje społeczne dotyczące  projektu opracowania Poznańskiego Programu dla Kultury 

2019-2023. Konsultacje prowadził Wydział Kultury. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone 

w terminie od 24 września 2018 roku do 15 października 2018 r. 

8. Konsultacje społeczne dotyczące raportu "Analiza kosztów i korzyści związanych 

z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Poznaniu autobusów 

zeroemisyjnych". Konsultacje prowadził Zarząd Transportu Miejskiego. Konsultacje trwały od 5 do 

25 listopada 2018 roku. 

9. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania. 

Konsultacje prowadziło Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Konsultacje społeczne 

trwały od 7 do 28 grudnia 2018 r. 

10. Konsultacje społeczne dotyczące "Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025". Konsultacje społeczne trwały od 

28 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 roku. 
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2 Uchwała Nr LXXIII/1382/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli 

przygotowania i przyczyn niezrealizowania zadania wykonania makiety urbanistycznej miasta 

Poznania.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zostanie przedłożona Radzie Miasta 

zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej RMP stanowiącym załącznik do Statutu Miasta Poznania. 
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1 Uchwała Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 

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

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2019 r. 
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1 Uchwała nr LVI/753/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie 

porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie budowy gminnych dróg, ulic 

i mostów. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

W dniu 02.10.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Gminy Czerwonak w sprawie projektu 

budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie łączącej Owińska i Poznań. Na spotkaniu 

projektant zaprezentował projekt budowy kładki wraz z wieżą widokową, tarasami widokowymi 

wzdłuż kładki oraz propozycję zagospodarowania terenu przyległego. Przedstawiciele Miasta 

Poznania podkreślili, że w pierwszej kolejności niezbędne jest wykonanie koncepcji układu dróg 

rowerowych łączących kładkę z istniejącą infrastrukturą rowerową – wykonanie takiej koncepcji 

przez Miasto Poznań planowane jest w najbliższym czasie. Na spotkaniu omówiono również kwestię 

współfinansowania inwestycji, a także ewentualnego dofinansowania projektu ze środków 

zewnętrznych. Ustalono również możliwość podpisania listu intencyjnego w sprawie 

współfinansowania kładki oraz współpracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację 

inwestycji. 

2 Uchwała Nr XXVII/398/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 r. w sprawie uchwalenia 

kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu aktualnego 

„Programu Drogowego Miasta Poznania na lata 2016-2025”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

Decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 10.03.2017 r. projekt Programu 

Drogowego wymaga opracowania „prognozy oddziaływania na środowisko”. W oczekiwaniu na 

zaopiniowanie projektu dokumentu, Wydział Transportu i Zieleni przygotował dokumentację 

dotyczącą zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy tego zadania. Przygotowano również 

projekt zarządzenia o konsultacjach społecznych projektu Programu Drogowego, a także 

dokumentacji środowiskowej. 

3 Uchwała Nr LIII/956/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie powierzenia 

zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej 

w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. 

Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

Porozumienie w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi 

publicznej ul. Letniskowej w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji – przebudowy ul. Letniskowej 

w Baranowie (gm. Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową zostało ogłoszone 
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 16 marca 2018 roku. Temat 

samodzielnie pilotuje Wydział Infrastruktury Drogowej Gminy Tarnowo Podgórne. 

Gmina Tarnowo Podgórne przedłoży do dnia 31 stycznia 2019 roku Zarządowi Dróg Miejskich 

w Poznaniu ostateczny protokół zdawczo – odbiorczy w zakresie powierzonego zadania. 

4 Uchwała Nr LXXIII/1367/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi 

w ciągu planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z gm. Koninko do wjazdu na 

Lotnisko Poznań – Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2022. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

Uchwała została podjęta na wniosek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które temat pilotuje 

wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury. Inwestycja obejmuje tereny zarówno powiatu 

poznańskiego, jak i miasta Poznania. Projekt Porozumienia jest przygotowywany przez Starostwo 

Powiatowe – do 31.12.2018 r. projekt nie wpłynął do Urzędu. 

5 Uchwała Nr LXXIII/1381/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

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

zadań wykonywanych przez Miejskiego Oficera Rowerowego w Poznaniu pod względem 

efektywności podejmowanych działań.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zostanie przedłożona Radzie Miasta 

zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej RMP stanowiącym załącznik do Statutu Miasta Poznania. 
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1 Uchwała Nr LVI/1016/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie współpracy 

Miasta Poznania ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. opracowywano koncepcję kierunków działań z miastem Bolonia w 2019 r. 

Obecnie Miasto Poznań oczekuje na odpowiedź partnera włoskiego. 

2 Uchwała Nr LXXII/1355/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie odnowienia 

relacji Poznania ze społecznością bułgarskiego miasta Płowdiw i podjęcia współpracy partnerskiej 

z tym miastem. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. uzgadniana była treść umowy partnerskiej między Poznaniem a Płowdiwem. 

Podpisanie umowy planowane jest na pierwszą połowę 2019 r. 
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1 Uchwała nr LXXVI/824/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie 

wysokości, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W II połowie 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze 

decyzji administracyjnych nie przyznał pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

2 Uchwała nr CIII/1198/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006r. w sprawie 

podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała umożliwia podniesienie kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej o kwotę 100,00 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do 

zasiłku rodzinnego (na które został przyznany dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. w kwocie 95,00 zł).  

W II półroczu 2018 r. wydano 1629 decyzji przyznających zwiększenie dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jednocześnie realizowano 

świadczenia przyznane na podstawie decyzji wydanych w I półroczu 2018. W II połowie 2018 r. 

(stan na 31.12.2018 r.) na sfinansowanie zwiększenia dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wydatkowano kwotę 1 254 400,00 zł. 

3 Uchwała nr CV/1205/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006r. w sprawie 

organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy 

społecznej.   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc 35 osobom w formie skierowania 

do Dziennego Domu Pomocy. Natomiast rzeczywista liczba osób objętych ww. wsparciem to 375 

osób. 

W związku z realizacją uchwały w II półroczu 2018 r. do MOPR w Poznaniu z tytułu odpłatności 

klientów za pobyt w dziennym domu pomocy wpłynęło 3 256,23 zł. 

4 Uchwała Nr XVIII/147/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie 
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osiedlania w mieście Poznań repatriantów i ich rodzin.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W roku 2019 Miasto Poznań planuje przyjąć 2 rodziny. Obecnie Miasto posiada na ten cel jedno 

mieszkanie. Na przełomie lutego/marca 2019 r. planowane jest zaproszenie imienne jednej rodziny. 

5 Uchwała nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.: 

1) na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wydał 16 decyzji 

ustalających opłatę dla 9 osób, 

2) skierował do mieszkania chronionego - (45 +15) 60 osób, 

3) liczba osób przebywających w mieszkaniu chronionym w okresie sprawozdawczym 

(skierowanych decyzją w okresie sprawozdawczym oraz skierowanych wcześniej) - (53+15) 68, 

|w tym: 

a) liczba osób uprawnionych do bezpłatnego pobytu w mieszkaniu chronionym – (22+4) 26, 

b) liczba osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 

(31+11) 42. 

Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2018 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym: 8.352,57 zł. 

6 Uchwała nr LIV/716/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie wsparcia 

budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W planie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok nie zaplanowano środków finansowych na realizację 

zadania. 

7 Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. do konsultacji ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi 

przekazano następujące projekty aktów prawnych: 

• konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia 

użytku ekologicznego "Kobylepole" na podstawie § 4 Uchwały nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Poznańską 

Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, w związku z art. 42 i art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1614); 

• konsultacje projektu uchwały 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 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.  Do udziału 

w konsultacjach uprawniona była Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Poznania; 

• konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody - grupy drzew "Kobylepole". 

8 Uchwała Nr XVII/210/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 

Poznania w latach 2011 - 2020". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji  

na dzień 31.12.2018 

Na podstawie punktu V.5 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 przygotowane zostało 

sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2017, które zostało przedłożone Prezydentowi Miasta 

Poznania. 

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

w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania 

w latach 2011-2020” wprowadziła zmiany w nazwie Programu, którego obecne pełne brzmienie to 

„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
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terenie Miasta Poznania w latach 2011-2020”. 

9 Uchwała Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest 

Miasto Poznań. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 

rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 

10 Uchwała Nr XXXVI/549/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Poznania nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W związku z uchwałą w II półroczu 2018 r. przeprowadzono 15 kontroli w tym: 

- w trybie planowym przeprowadzono 12 kontroli niepublicznych żłobków, 

- w trybie doraźnym skontrolowano 3 niepubliczne żłobki. 

11 Uchwała Nr XXXVI/550/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

I. Dotyczy rodzin zastępczych: 

Wystawiono 80 decyzji dla 85 osób, w tym:       

1) 10 decyzji  -  ustalających opłatę dla11 osób; 

2) 63 decyzje - odstąpienie od naliczenia opłaty dla 71 osób; 

3) 2 decyzje  -  rozkładające należność na raty dla 2 osób; 

4) 1 decyzję  -  umorzenie należności dla 1 osoby; 

5) 4 decyzje  -  odmowa odstąpienia od naliczenia opłaty. 
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Dochody -  19.844,72 zł. 

II. Dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych: 

Wystawiono 73 decyzje dla 83 osób, w tym:       

1) 7 decyzji  - ustalające opłatę dla 9 osób; 

2) 59 decyzji  - odstąpienie od naliczenia opłaty dla  68 osób; 

3) 5 decyzji  - umorzenie należności dla 6 osób; 

4) 2 decyzje  - odmowa odstąpienia od naliczenia opłaty.    

Dochody  - 17.101,76 zł.  

Łącznie wystawiono 153 decyzje dla 168 osób  /I + II/  ustalających opłatę rodzicom biologicznym za 

pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w tym: 

1) 17 decyzji  ustalających opłatę dla 20 osób; 

2) 122 decyzje odstępujące od naliczenia opłaty dla 139  osób; 

3) 2 decyzje rozkładające należność na raty dla 2 osób; 

4) 6 decyzji  umarzających należność dla 7 osób; 

5) 6 decyzji odmawiających odstąpienie od naliczenia opłaty. 

Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2018 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej: 36.946,48 zł. 

12 Uchwała Nr XXXVII/566/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych na lata 2012–2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Kierunek I: Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych 

umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych: 

>Zadanie: Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji. 

Prowadzono 15 ośrodków wsparcia zapewniających osobom z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności specjalistyczne formy wsparcia i rehabilitacji m.in. poprzez porady lekarzy 

specjalistów (m.in. neurologa, psychologa, kardiologa, ortopedy), warsztaty rozwijające 
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zainteresowania osób z niepełnosprawnościami (arteterapii, muzyczne, komputerowe, kulinarne), 

specjalistyczne techniki rehabilitacji psychofizycznej, prowadzenia punktów konsultacyjnych oraz 

terapię indywidualną. Prowadzone było również doradztwo i wsparcie dla rodzin.  

Dotacja: 3 034 000 zł. 

Okres realizacji: 01-01-2018-31.12.2018 

>Zadanie: Rozwijanie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

1. Realizowano 3 projekty związane z prowadzeniem punktów poradnictwa i informacji społecznej, 

świadczących bezpłatne porady prawne związane z edukacją, zdrowiem, rehabilitacją, 

zatrudnieniem, turystyką, rekreacją, ulgami i uprawnieniami dla niepełnosprawnych mieszkańców 

Poznania.  

Dotacja: 80 000 zł. 

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2018 

2. Prowadzono i stale aktualizowano serwis internetowy dla osób niepełnosprawnych. 

W trakcie bieżącego prowadzenia wortalu „Niepełnosprawni” prezentowano ważne informacje dla 

środowiska osób z niepełnosprawnościami o charakterze lokalnym i krajowym. Informacje dotyczyły 

najważniejszych wydarzeń, zmian prawnych i organizacyjnych, imprez kulturalno-sportowych.  

>Zadanie: Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym usług 

specjalistycznych. 

1.Realizowano projekt partnerski pt. „Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnością 

intelektualną z terenu miasta Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Na Tak”, Partnerem Miasto Poznań.  

Projekt jest realizowany w terminie: 01-12-2016 r. do 31-09-2019 r.  

Całkowita wartość projektu: 2 519 975,45 zł, z czego dofinansowana ma zostać kwota 2 393 976,67 

zł. Udział finansowy miasta Poznań wynosi 125 998,78 zł. 

Liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną objęte wsparciem: 54 osoby. 

Liczba przeprowadzonych treningów mieszkaniowych: 21, w tym: 3 treningi trzymiesięczne i 18 

treningów trzytygodniowych. 

2. Podpisano umowę o partnerstwie ze stowarzyszeniem „Na Tak” dotyczącą realizacji projektu 

„Dorośli-niezależni-w praktyce” ("Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób 
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z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia” realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 

Innowacje społeczne.) 

Celem projektu jest: jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych na rzecz dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) i ich rodzin poprzez przetestowanie kompleksowego 

środowiskowego modelu wsparcia dorosłych ONI, tj.: 

- uruchomienie i prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa dla Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie (CUD), 

- realizację usługi przerwy regeneracyjnej, 

- uruchomienie i prowadzenie mieszkań wspomaganych. 

Projekt jest realizowany w terminie: 01.09.2018-31.08.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 4 364 957,25 zł. 

Udział finansowy Miasta Poznania: 0,00 zł 

Planowana liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz opiekunów faktycznych objętych 

wsparciem: 500. Planowana liczba osób, która weźmie udział w treningu samodzielności: 15. 

3. Złożono wniosek dotyczący realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury mieszkań 

wspomaganych i wytchnieniowych na terenie miasta Poznania”, w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach poddziałania 7.2.2 – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.  

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do mieszkań wspomaganych (11 miejsc) i rozwój 

mieszkalnictwa wytchnieniowego w trybie interwencyjnym (2 miejsca) dla osób 

z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością 

intelektualną) z terenu miasta Poznania. 

Projekt realizowany będzie w terminie 01.09.2019 r.- 30.06.2022 r. 

Całkowita wartość projektu: 5 176 501,57 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 4 917 676,59, a wkład 

własny miasta Poznania: 258 825,08 zł. 

Planowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem: 226. 

Planowana liczba treningów jednomiesięcznych: 32. 

Planowana liczba treningów dwumiesięcznych: 15. 

Planowana liczba treningów trzymiesięcznych: 10. 
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Planowana liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem: 96. 

4. Finansowano bieżącą działalność Ośrodka Krótkiego Pobytu „Poranek”.  

„Poranek” pełni funkcję miejsca pomocy doraźnej nad osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną i ruchową, w skład której wchodzi całodobowa krótkoterminowa opieka 7 dni 

w tygodniu, jak również pobyt w warunkach stacjonarnych, gdzie w ramach zajęć organizuje się dla 

podopiecznych różnego rodzaju formy spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny, rekreacyjny 

i twórczy, niedostępny dla nich na co dzień. 

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielono wsparcia całodobowego 34 osobom (160 

osobom w systemie rotacyjnym), natomiast ze wsparcia dziennego skorzystało 15 osób (24 osoby 

w systemie rotacyjnym). 

> Zadanie: Zainicjowanie i realizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej wraz 

z wypracowaniem standardów tych usług, adekwatnych do potrzeb i możliwości osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. 

1. Zlecono realizację projektu pilotażowego pt. „Niezależność na telefon”. Warunkiem skorzystania 

z proponowanych usług było posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym, ukończone 18 lat i rozliczanie podatku dochodowego na terenie miasta Poznania. 

W trakcie realizacji projektu w 2018 roku: 

- z pomocy asystenta skorzystało: 175 osób, 

- liczba godzin zrealizowanych usług: 756. 

Zakres zleceń dotyczył wielu obszarów codziennego życia osób z niepełnosprawnościami, m.in.: 

korzystania z ośrodków kultury, placówek służby zdrowia, pomocy w załatwieniu spraw w urzędach, 

wyjścia oraz powrotu na warsztaty terapii zajęciowej, wyjścia do biblioteki, krawcowej, kina, 

kosmetyczki, na koncert itp.  

Przekazane środki: 93 749,40 zł. 

Termin realizacji: 15.10.2018-31.12.2018 r. 

2. W dniu 16.11.2018 roku został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert nr 18/2018 pt. „Otwarty 

Konkurs Ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych w roku 2019”, którego celem jest kontynuacja usług asystenckich dla osób 

z niepełnosprawnościami z terenu miasta Poznania. Do konkursu zostały zgłoszone 2 oferty, które 

zostały zaopiniowane pozytywnie i dostały dofinansowanie.  

Głównym celem realizowanych działań jest:  

- zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do usług asystenckich; 
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- wsparcie OzN w czynnościach wykonywanych na co dzień, których samodzielne wykonanie 

z uwagi na skutki dysfunkcji organizmu jest niemożliwe lub nastręcza znaczących trudności (o ile 

wsparcie w wykonywaniu ww. czynności nie wchodzi w zakres usług opiekuńczych ani 

specjalistycznych usług opiekuńczych); 

- umożliwienie OzN podejmowania, wcześniej nierealizowanych z uwagi na brak wsparcia, form 

aktywności życiowej; 

-umożliwienie opiekunom faktycznym, na co dzień wspierających OzN, odpoczynku i realizacji 

innych planów i zamierzeń w czasie, gdy OzN korzystać będą z usług asystenta; 

- uzmysłowienie OzN, ich opiekunom faktycznym i otoczeniu, że niezależne życie jest możliwe, 

nawet jeśli OzN potrzebują daleko idącego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Na realizację tego zadania miasto Poznań przekazało kwotę 150 000,00 zł. 

Czas realizacji zadań: 01.01.2019 r.-30.06.2019 r.  

>Zadanie: Prowadzenie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób 

z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania 

profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne. 

1.W oparciu o otwarte konkursy ofert realizowano 14 projektów polegających na zapewnieniu 

wsparcia w postaci specjalistycznych, kompleksowych, profesjonalnych usług w zakresie: 

fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu oraz udzielaniu wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego, logopedycznego, porady specjalistów. 

Dotacja: 463 600 zł.  

Okres realizacji: 01.01.2018 r.-31.12.2018 r. 

2. W formie małych grantów (w tym ze środków Rad Osiedli) przyznano 11 dotacji o łącznej kwocie: 

56 153,00 zł. 

W ramach udzielonych dotacji realizowano takie działania jak m.in. wsparcie osób ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, wycieczka krajoznawcza dla osób niewidomych, zajęcia ruchowe, warsztaty 

dietetyczne, udział w zawodach, terapia sensoryczna, spotkanie świąteczne, wsparcie 

środowiskowe dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, warsztaty ceramiczne, obozy górskie. 

Kierunek II: Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej. 

>Zadanie: Zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie projektowania.  

1. Opiniowanie projektów architektonicznych. 

W drugim półroczu 2018 r. Miejska Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała 33 
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projekty. Przedmiotem projektów były inwestycje drogowo-komunikacyjne z uwzględnieniem 

potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekty opiniowano w oparciu 

o Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Dotyczyły one remontów i budowy dróg, ulic, przejść 

dla pieszych, dróg rowerowych w tym m.in. przebudowy Rynku Łazarskiego, wielobranżowej 

koncepcji dla prowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic Stróżyńskiego, Jaroczyńskiego, 

Kurpińskiego, Piechowicza od PST Kurpińskiego do PST Sobieskiego, przebudowy ulicy Św. Rocha, 

projektu organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze osiedla Św. Łazarz dla strefy Płatnego 

Parkowania i projektu rewaloryzacji Placu Kolegiackiego. 

Ponadto Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadziła wizje terenowe 

dotyczące m.in. wyznaczenia ułożenia faktur ostrzegawczych na ul. Cześnikowskiej. 

2. Przygotowano projekt zarządzenia w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta 

Poznania. 

Dokument ten stanowi zbiór wytycznych, które mają znaleźć zastosowanie zarówno 

w projektowaniu, planowaniu oraz realizowaniu nowych inwestycji lub usług, jak i modernizacji, 

przebudowy czy remontów obiektów już istniejących, tak by były one dostępne na każdej 

płaszczyźnie: architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej. Standardy opracowywane są na 

podstawie zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup 

społecznych: osób z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu czy 

niepełnosprawnościami sensoryczno - poznawczymi, osób starszych, osób przemieszczających się 

z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów). 

Standardy obowiązują wszystkie wydziały Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne 

oraz podmioty działające na ich zlecenie przy opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów 

realizowanych na terenie Miasta Poznania. Stosowanie Standardów jest wskazane przy 

projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem 

i utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Wdrażanie Standardów zapewnia się poprzez stosowne 

postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.) oraz umowie 

zawieranej z wykonawcą zlecanego zadania. 

3. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Standardów Dostępności dla Miasta Poznania”. 

Przedmiotem szkolenia było omówienie wytycznych, które znajdują zastosowanie w planowaniu, 

projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji oraz przebudowy obiektów w przestrzeni 

publicznej stanowiących ważny krok w procesie tworzenia miasta przyjaznego dla osób 

z ograniczoną sprawnością. Ponadto omówione zostały zagadnienia z zakresu dysfunkcji wzroku, 

rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. W ramach tego bloku tematycznego uczestnicy 

mieli okazje doświadczyć (przy użyciu specjalnych gogli i białej laski) sposobów poruszania się 

w różnych rodzajach przestrzeni przy zastosowaniu różnych technik. W szkoleniu uczestniczyło 66 

osób, w tym projektanci i wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta 

Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcia budowlane mające na 
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celu poprawę dostępności obiektów i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. 

>Zadanie: Rozwój i dostosowywanie systemu informacji miejskiej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Zrealizowano 7 filmów z tłumaczeniem na język migowy o tematyce: 

1. Poznańskie Centrum Świadczeń, 

2. Jak dostać zasiłek rodzinny z dodatkami w Poznańskim Centrum Świadczeń?, 

3. Jak dostać zasiłek rodzinny z dodatkami w Poznańskim Centrum Świadczeń?, 

4. Co to jest dodatek mieszkaniowy?, 

5. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące, 

6. Wydawanie dowodu osobistego, 

7. Biuro POZnan Kontakt. 

Filmy z tłumaczeniem na język migowy zapewniają dostępność miejskich witryn internetowych dla 

osób z dysfunkcjami narządu słuchu. 

Zrealizowano 6 tekstów łatwych o tematyce: 

1. Ogólna informacja o Poznańskim Centrum Świadczeń, 

2. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

4. Dodatek mieszkaniowy, 

5. Dowód osobisty, 

6. Zameldowanie. 

Teksty łatwe do czytania są uproszczoną wersją tekstów o skomplikowanej treści, co umożliwia ich 

lepsze zrozumienie. 

>Zadanie: Zapewnienie usługi indywidualnego przewozu osób niepełnosprawnych. 

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z indywidualnego 

przewozu w systemie "taksówki na telefon" na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu a firmą "Euro Taxi", od dnia 1 maja 2017 roku realizowana 

jest usługa przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo w systemie "od drzwi do drzwi". 
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Łącznie zrealizowano 36 zgłoszeń indywidualnych. Z usług skorzystało 91 osób 

z niepełnosprawnościami, w tym 38 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Dnia 3.08.2018 r. MOPR przeprowadził kontrolę u wykonawcy Firmy Euro-Taxi Hanna Florczak. Ze 

względu na wykryte nieprawidłowości w realizacji usługi przekazywane raporty nie odzwierciedlały 

rzeczywistej realizacji zawartej umowy. Ponowna kontrola zostanie przeprowadzona w pierwszym 

kwartale 2019 r. 

>Zadanie: Rozwijanie współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych i organizacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W drugim półroczu 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 

Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Program spotkań 

obejmował m.in. Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 

2019 r., prezentację bieżących projektów oraz inicjatyw m.in. „Czytanie bez barier” oraz 

„Niezależność na telefon - usługi asystenckie dla mieszkańców Poznania". Ponadto powołano 

Zespół ds. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poznaniu. 

Kierunek IV: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie 

w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.  

>Zadanie: Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i o osobach niepełnosprawnych. 

Przeprowadzono 2 szkolenia w ramach Służby Przygotowawczej. 

Zagadnienia szkoleniowe obejmowały prawne, społeczne i zawodowe aspekty niepełnosprawności. 

Zaprezentowano zasady obsługi klienta z niepełnosprawnością. 

>Zadanie: Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji poprzez podejmowanie 

skutecznych interwencji. 

1. Podjęto 27 interwencji w indywidualnych sprawach osób z niepełnosprawnościami. Głównym 

przedmiotem interwencji była dostępność przestrzeni miejskiej oraz dostępność komunikacji 

miejskiej, oznakowania miejsc parkingowych, ulgi i uprawnienia, problemy dyskryminacji ze 

względu na niepełnosprawność. 

2. Ponadto 60 osobom udzielono porad i informacji z zakresu możliwości wsparcia w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

13 Uchwała Nr LV/840/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2013 r. w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przyznawanych uczniom. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

Uchwała upoważniła Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do realizacji zadań w zakresie 

ustalania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: 

w postaci zasiłku szkolnego oraz stypendium szkolnego. 

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. Wypłacono 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. 

14 Uchwała Nr LVII/889/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2013 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi  zmianami).  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie sprawozdawczym zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jest jednocześnie 

stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

W II półroczu 2018 r. wpłynęło 2479 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. 

W II półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia na kwotę 192 806,61 zł. 

15 Uchwała Nr LXII/958/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 r. w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu w drodze 16 077 decyzji administracyjnych ustalił uprawnienie do zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności dla 7463 osób. 

16 Uchwała Nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 

bezdomnych i pozbawionych schronienia. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2018 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.: 

1) na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wydał 438 decyzji 

administracyjnych; 

2) liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych 

schronienia w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie sprawozdawczym oraz 

skierowanych wcześniej) – 614 osoby, w tym:  

a) liczba osób uprawnionych do bezpłatnego pobytu w ośrodku wsparcia – 418 osób, 

b) liczba osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 196 

osób. 

Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2018 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 

w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia: 111 212,13 zł. 

17 Uchwała Nr XXIII/321/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie przyjęcia 

Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na 

lata 2016-2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiadał 267 ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami na 

terenie miasta Poznania. 

I. Realizując cel „Zwiększanie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami” osiągnięto 

następujące efekty: 

1. W wyniku zastosowania instrumentów rynku pracy: 

• jedna osoba odbyła szkolenie i uzyskała Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników 

Drogowych w ramach FP, 

• jednemu pracodawcy dofinansowano wynagrodzenia za zatrudnienie jednego 

bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia. 

2. W wyniku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (PO WER oraz WRPO):  

• cztery osoby ukończyły staż na stanowiskach: urzędnik podatkowy, technik prac biurowych. 

Jedna osoba uzyskała zatrudnienie; 

• dwadzieścia osób rozpoczęło szkolenia z zakresu (podstawy pracy z komputerem, podstawy 
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pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne). Szkolenie ukończyło siedemnaście osób 

a siedem otrzymało zatrudnienie; 

• cztery osoby ukończyły szkolenie z zakresu obsługi programu Autocad I i II stopnia. 

Wszystkie otrzymały zatrudnienie; 

• jedna osoba ukończyła szkolenie w ramach małej księgowości: przetwarzanie tekstów, 

arkusze kalkulacyjne, podstawy pracy w sieci, praca z komputerem, obsługa komputerowych 

programów wspomagających pracę księgowych, rozliczenia w tym JPK - VAT, książka przychodów 

i rozchodów; 

• jedna osoba ukończyła szkolenie na operatora maszyn budowlanych i drogowych; 

• jedna osoba uzyskała uprawnienia dla elektryków do 1 kV i powyżej 1 kV; 

• jedna osoba otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej o profilu: prowadzenie 

portalu internetowego o tematyce promocji zdrowia. 

3. Pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyznano 224 beneficjentom 

na łączną kwotę 251 781,00 zł. 

II. W ramach celu „Rozwój i dostosowanie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób 

z niepełnosprawnościami” oraz celu „Wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób 

z niepełnosprawnościami ze strony pracodawców otwartego rynku pracy” podejmowano 

następujące działania: 

>Zadanie: zapewnienie pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej – wpłynęły 23 wnioski. Z programu w ramach zadania skorzystały 22 

osoby, a łączny koszt zadania wyniósł 29 837,00 zł. 

>Zadanie: rozwój zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Poznania oraz 

w miejskich jednostkach organizacyjnych. 

W drugim półroczu 2018 r. została zrealizowana umowa w sprawie zorganizowania jednego 

stanowiska pracy w Biurze Informacji Teleinformatycznej. Koszt organizacji stanowiska to 29 229,72 

zł. 

Ponadto realizowana jest umowa w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby 

niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Umowa dotyczy działań aktywizacyjnych 

polegających na adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. W okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. w ramach programu 

wydanych zostanie 54 000 zł. 

>Zadanie: doradztwo organizacyjne i prawne. 
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Doradztwo dla osób niepełnosprawnych zapewnia Urząd Miasta Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz 

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. 

>Zadanie: Rozwój Centrum Integracji Zawodowej. 

W Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych świadczono 

następujące usługi: 

• doradztwo psychologiczne - spotkania w celu diagnozy indywidualnych możliwości 

w kontekście aktywizacji zawodowej badane na podstawie wywiadu diagnostycznego (diagnoza 

możliwości psychofizycznych Beneficjenta do podjęcia zatrudnienia, diagnoza możliwości 

aktywizacji, ocena motywacji, czynników wspierających i utrudniających osiągniecie celu 

zawodowego) - opinia psychologiczna. 

Z doradztwa psychologicznego w drugim półroczu 2018 r. skorzystało 20 osób. 

• doradztwo zawodowe - spotkania dotyczyły tworzenia Indywidualnego Planu Działania. 

Rozmowy dotyczyły motywacji do podjęcia pracy, wykształcenia, dotychczasowych doświadczeń 

zawodowych, kompetencji i planów zawodowych. Spotkania zakończone są wspólnym 

zweryfikowaniem planów zawodowych pod kątem zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym oraz 

opracowaniem stanowisk, na których mógłby pracować Uczestnik. 

Z doradztwa zawodowego w drugim półroczu 2018 r. skorzystało 20 osób. 

• rozwijanie zatrudnienia wspomaganego – Asystenci pracy – przeprowadzenie rozmów 

informujących o możliwościach poszukiwania i podjęcia pracy, aplikowania na wybrane oferty. To 

także merytoryczne oraz praktyczne wsparcie, polegające na zwiększaniu samodzielności 

Beneficjenta w procesie poszukiwania pracy, rozmowa o metodach poszukiwania pracy, pomoc 

w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Poszukiwanie ofert pracy wraz z beneficjentem, kontakt z pracodawcami. 

Z usług Asystenta pracy w drugim półroczu 2018 r. skorzystało 20 osób. 

Współpraca z pracodawcami realizowana była poprzez wyszukiwanie pracodawców, którzy 

posiadali oferty pracy zgodne ze stanowiskami pracy, na których mogły podjąć pracę osoby 

z niepełnosprawnościami przyjęte do Poznańskiego Centrum. Nawiązywano telefoniczny lub 

mailowy kontakt z pracodawcami, podczas którego przedstawiane były założenia działalności PC 

i w dalszej kolejności – profile kandydatów na wybrane stanowiska. W nawiązaniu do rozmów 

przesyłane były CV Beneficjentów. Kontakt z pracodawcami odbywał się również poprzez 

bezpośrednie spotkania, czy to w siedzibie stowarzyszenia, czy u pracodawcy. Podczas spotkań 

omawiano warunki współpracy, oczekiwania pracodawcy odnośnie kandydatów oraz w razie 

potrzeby wyjaśniano możliwości pozyskania dofinansowania z PFRON, w związku z zatrudnianiem 

osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w ramach wzajemnej współpracy pracodawcy mieli 
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możliwość organizowania spotkań rekrutacyjnych z kandydatami na terenie Poznańskiego Centrum. 

Pracodawcy mają też stałą możliwość uzyskiwania pomocy ze strony pracowników Poznańskiego 

Centrum we wszystkich aspektach związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 

Podjęto współpracę z 47 pracodawcami. 

Z usług Centrum w drugim półroczu 2018 r. skorzystało 20 osób. Zatrudnienie podjęło 8 osób 

w Zakładach Pracy Chronionej. 

18 Uchwała Nr XXXIII/523/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie przyjęcia 

"Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

>Przyjęta Polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016-2020, 

natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi 

dokumentami. 

Miasto Poznań dofinansowało miejsca opieki nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach prywatnych, 

ułatwiając tym samym rodzicom opiekującym się małymi dziećmi powrót na rynek pracy. W 2018 r. 

zawarto 71 umów z podmiotami organizującymi opiekę w żłobkach niepublicznych na 2099 miejsc. 

Kwota dofinansowania do jednego miejsca opieki w żłobku wynosi miesięcznie 600 zł (okres 

dofinansowania styczeń 2018-sierpień 2019).  

Miasto Poznań w ramach programu „Maluch+” 2018 otrzymało dofinansowanie na utworzenie 60 

miejsc opieki w kwocie 720 000,00 zł. Dodatkowo Miasto otrzymało także 666 600,00 zł na 

funkcjonowanie miejsc w 14 żłobkach publicznych. 

Dodatkowo w ramach programu „Maluch+” 2019 Miasto Poznań złożyło oferty konkursowe na 

utworzenie 21 miejsc opieki w żłobkach publicznych oraz na funkcjonowanie miejsc w 15 żłobkach 

publicznych. 

Wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, promowanie karty 

rodziny dużej celem pozyskiwania nowych partnerów oraz poszerzania współpracy z obecnymi 

partnerami, realizację zadań wspierających rodziny samodzielnie wychowujące dzieci oraz 

zapewniających wsparcie psychologiczne rodzinom wielodzietnym przez organizacje pozarządowe 

wyłonione w otwartym konkursie ofert. 

>Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Zadaniem Centrum jest w szczególności 

promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju. Szczególną rolą Centrum jest budowanie 

przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

organizowane są różnorakie wydarzenia dla poznańskich rodzin, w tym w szczególności dla dzieci, 

takie jak czytanie bajek przez znane osoby, zajęcia rozwijające, artystyczne, ale także warsztaty 



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

KATEGORIA : Zdrowie i sprawy społeczne 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 141 z 154 

Lp Stan realizacji 

i szkolenia dla rodziców. Centrum jest również miejscem, gdzie poznańskie rodziny mogą uzyskać 

informację, w tym m.in. o ofercie kulturalno-edukacyjnej dedykowanej rodzinom. 

Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 

terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS)) utworzyło 59 miejsc opieki 

w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i Kolorowy Domek). Od stycznia 2018 r. beneficjenci projektu mogą 

skorzystać z opieki nad dziećmi. Na dzień 31.12.2018 r. w żłobku Kaczka Dziwaczka oraz Kolorowy 

Domek wszystkie miejsca były zajęte. Do obu żłobków prowadzone są listy rezerwowe rodziców 

chcących skorzystać z projektu. Realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2019 r., aby 

utworzyć 13 dodatkowych miejsc w żłobku Kaczka Dziwaczka oraz 12  miejsc w żłobku Kolorowy 

Domek. Miasto Poznań jest odpowiedzialne za zapewnienie trwałości (2 lata) dla miejsc 

utworzonych w roku 2018.  

Grupę docelową stanowią 84 osoby - rodzice/opiekunowie prawni, w tym pracujące osoby 

z niepełnosprawnością, doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką 

nad dzieckiem do lat 3, mieszkające/uczące się/pracujące na terenie miasta Poznania w myśl 

przepisów KC. 

>Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-edukacyjnych integrujących poznańskie 

rodziny. 

Od 12.05.2018 r. do 2.06.2018 r. zostały zorganizowane po raz szósty Poznańskie Dni Rodziny, 

podczas których zaproponowano rodzinom szereg wydarzeń, spotkań i imprez o charakterze 

integrującym i promującym życie rodzinne.  

>GALA RODZIN 

W dniu 14.12.2018 r. w Teatrze Muzycznym w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Rodzin, podczas 

której wręczone zostały statuetki nagrodzonym partnerom Karty Dużej Rodziny. Wyróżnieni 

partnerzy wybrani zostali na podstawie ankiety przeprowadzonej przez PCŚ wśród ponad 200 

użytkowników Karty – poznańskich Rodzin wielodzietnych. Na podstawie wyników ankiety 

wyłoniono 6 laureatów, nagrodzonych w dwóch kategoriach: 

 -  najlepsza oferta partnerska 2018 - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, AUCHAN POLSKA, 

CHATA POLSKA, 

 - najciekawsza oferta partnerska w kategorii debiut - Kino Helios, Wystawa Klocków, Centrum 

Ortopodologii i Rehabilitacji TerraCare. 

Przyznano także nagrodę Partnera Honorowego dla Term Maltańskich. 

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. 
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„Rodzinna historia związana z Poznaniem”. Konkurs skierowany był do poznańskich rodzin i uczniów 

szkół podstawowych. Wpłynęły także prace od wychowanków Poznańskich Domów Kultury, 

Centrum Kultury Zamek oraz liczne zgłoszenia indywidualne. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 

ponad 50 prac. Motywem przewodnim konkursu było ukazanie miasta Poznania na tle rodzinnych 

historii. Wśród zgłoszonych prac jury postanowiło wyróżnić 9 laureatów konkursu w trzech grupach 

wiekowych: Kat. 1: 6-8 lat, Kat. 2: 9-12 lat  i Kat. 3: 12 + lat. W trakcie wręczenia nagród na scenie 

wyświetlane były zdjęcia nagrodzonych prac plastycznych. Na zakończenie części oficjalnej wystąpił 

Chór Wolontariuszy Drużyny Szpiku. Po przerwie zaproszono gości do obejrzenia spektaklu „Rodzina 

Addamsów”. 

19 Uchwała Nr XXXIII/524/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie przyjęcia 

"Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020".   

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Zadania określone w programie realizowane były zgodnie z harmonogramem: 

- dofinansowano 2099 miejsc opieki w 70 żłobkach niepublicznych, kwota dofinansowania do 

jednego miejsca wyniosła 600 zł miesięcznie (okres dofinansowania styczeń 2018 – sierpień 2019), 

- utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 

rodzin w trudnej sytuacji finansowej, 

- na bieżąco prowadzone były konsultacje dla przyszłych i obecnych podmiotów tworzących/ 

prowadzących placówki opieki nad dziećmi do lat 3, 

- Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 

terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS)) dostosowało 59 miejsc opieki 

w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i Kolorowy Domek). Od stycznia beneficjenci mogą skorzystać z 

opieki nad dziećmi. Na dzień 31.12.2018 r. w żłobku Kaczka Dziwaczka oraz żłobku Kolorowy Domek 

wszystkie miejsca były zajęte. Do obu żłobków prowadzone są listy rezerwowe rodziców chcących 

skorzystać z projektu. Realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2019 r. – utworzenie 13 

dodatkowych miejsc w żłobku Kaczka Dziwaczka oraz 12 dodatkowych miejsc w żłobku Kolorowy 

Domek. Miasto Poznań jest odpowiedzialne za zapewnienie trwałości (2 lata) dla miejsc 

utworzonych w roku 2018, 

- Miasto Poznań w odpowiedzi na konkurs „MALUCH plus” 2018 w ramach modułu 2, otrzymało 

dofinansowanie na utworzenie 60 miejsc opieki w kwocie 720 000,00 zł, 

- dodatkowo w ramach programu „Maluch plus” 2018 Miasto otrzymało dofinansowanie na 



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

KATEGORIA : Zdrowie i sprawy społeczne 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 31.01.2019 

Strona 143 z 154 

Lp Stan realizacji 

funkcjonowanie miejsc w 14 żłobkach publicznych w kwocie 666 600, 00 zł, 

- w ramach programu „Maluch+” 2019 Miasto Poznań złożyło oferty konkursowe na utworzenie 21 

miejsc opieki w żłobkach publicznych oraz na funkcjonowanie miejsc w 15 żłobkach publicznych, 

- przygotowania do wdrożenia standardów w żłobkach publicznych opracowanych przez Instytut 

Małego Dziecka. 

20 Uchwała Nr XXXV/598/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

>Na podstawie uchwały w 2018 r. realizowano Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla Miasta Poznania na lata 2016-2018, 

którego adresatami były głównie dziewczęta i chłopcy w wieku 13 lat z miejskich placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta, a także młodzież w tym samym 

wieku zameldowana na stałe lub czasowo w Poznaniu. Na podstawie uchwały zmieniającej Nr 

LIII/969/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5.09.2017 r. dodatkowo z programu mogły 

skorzystać dziewczęta 14 i 15-letnie, które z przyczyn zdrowotnych nie zaszczepiły się w latach 

poprzednich, tj. 2016 i 2017 oraz z grupy ryzyka występowania choroby nowotworowej w rodzinie.  

Z informacji przekazanej przez realizatora programu wynika, że od stycznia do 31 maja 2018 r. 

podano 1004 dawki szczepionki przeciwko HPV, w związku z czym, suma wszystkich dawek 

podanych w ramach programu do 31 maja br. wynosiła 6772 (5768 dawek podano w latach 2016-

2017). Szczegółowe informacje z realizacji programu za cały 2018 rok będą podane w sprawozdaniu 

końcowym, które realizator zobowiązany jest złożyć do 30.01.2019 r. 

> Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców Miasta Poznania na lata 

2016-2018.  

Na mocy uchwały Nr LXIII/1161/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. zmieniającej 

uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. dokonano zmian wieloletniego Programu 

profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018. 

W związku ze zwiększeniem puli środków na 2018 rok zmianie uległy koszty finansowania programu 

w latach 2016-2018 oraz planowana populacja docelowa, która zwiększyła się o ok. 2 tys. osób.  

W związku z tym, że Spółka Edictum – realizator programu, poinformowała o niemożności zakupu 

szczepionek dla dodatkowych 2 tys. osób po cenie wynegocjowanej z firmą farmaceutyczną w 2016 

r. zachodziła konieczność zwiększenia puli środków przeznaczonych na dodatkowe szczepienia 

w 2018 r. Ostatecznie aneksowano umowę zawartą z realizatorem na kwotę, która umożliwiłaby 

dodatkowe zaszczepienie ok. 2 tys. seniorów. W związku z powyższym łączny koszt programu 
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w 2018 r. zamiast  planowanych 270 tys. zł wzrósł do 292 119,60 zł.  

Bezpłatne szczepienia seniorów rozpoczęły się 10 września 2018 r. Szczegółowe informacje 

z realizacji programu będą zawarte w sprawozdaniu końcowym, które realizator jest zobowiązany 

złożyć do 30.01.2019 r.  

> Program profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci z miasta Poznania na 

lata 2016-2017. 

Realizowany był w okresie od 17.11.2016 r. do 31.12.2017 r. Adresatami programu były dzieci od 2 

do 3 miesiąca, uczęszczające do miejskich żłobków, placówek wpisanych do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Poznania oraz przebywające w miejskich 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także dzieci z tej grupy wiekowej nie uczęszczające do 

ww. placówek, zameldowane na stale lub czasowo w Poznaniu. Planowana liczba podań szczepionki 

w latach 2016-2017 wynosiła 1373 (od 1 do 4 dawek na pełen cykl w zależności od wieku dziecka). 

Ze sprawozdań złożonych przez realizatora programu wynika, że w okresie realizacji programu 

podano 1320 dawek szczepionki, tj. 96,13% planowanych dawek (zakupiono 1321 szczepionek, 

z których 1 została przekazana do podania w warunkach szpitalnych).  

Szczepionki podano 633 dzieciom, z których: 

- 248 podano 1 dawkę,  

- 169 podano 2 dawki,  

- 129 podano 3 dawki,  

- 87 podano 4 dawki szczepionki.  

Pełnym cyklem zaszczepiono 593 dzieci. Natomiast 40 dzieci nie otrzymało wszystkich dawek 

szczepionki ze względu na chorobę lub okres, który należy odczekać po chorobie, aby podać kolejną 

dawkę. 

Realizator dokonał zwrotu niewykorzystanych na realizację programu środków w wys. 15 474,79 zł, 

w związku z czym rzeczywisty koszt programu to 334 356,21 zł (planowana kwota wynosiła 349 

831,00 zł). 

21 Uchwała Nr XXXVI/612/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 

Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 

2017–2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-

2020 jest obecnie obowiązującym dokumentem wyznaczającym kierunki współpracy Miasta 
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z organizacjami pozarządowymi. Jego zapisy doprecyzowane zostały w Rocznym Programie 

Współpracy na rok 2018. 

22 Uchwała Nr XLI/710/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r w sprawie przyjęcia 

programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 

mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W 2017 r. wpłynęło 246  wniosków. Wszystkie wnioski były sprawdzone pod kątem spełniania 

kryteriów kwalifikujących pary do udziału w programie. W wyniku przeprowadzonych weryfikacji 

wniosków oraz po odliczeniu wniosków złożonych przez pary, które nie mogły wziąć udziału 

w programie, ostatecznie zakwalifikowano do programu 232 pary.  Na podstawie informacji 

przekazanych przez realizatorów programu, na dzień 3.01.2018 r. odnotowano 41 ciąż, w tym 4 

ciąże wielopłodowe.  

W 2018 r. wpłynęło 411 wniosków. W wyniku przeprowadzonych weryfikacji wniosków oraz po 

odliczeniu wniosków złożonych przez pary, które nie mogły wziąć udziału w programie, ostatecznie 

zakwalifikowano do programu 369 par.  

Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano 169 ciąż, w tym 23 ciąże wielopłodowe.  Od początku trwania 

programu urodziło się 77 dzieci. 

23 Uchwała Nr XLIV/770/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych dla 

1039 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 osób.  

Natomiast rzeczywista liczba osób korzystających z ww. formy pomocy to 3483 osób w przypadku 

usług opiekuńczych oraz 73 osoby w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W związku z realizacją uchwały w II półroczu 2018 r. z tytułu odpłatności ze strony klientów do 

budżetu Miasta wpłynęło 1 717 797,34 zł. 

24 Uchwała Nr LII/918/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 r. w sprawie przystąpienia 

do projektu "Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze stylu życia - rozwój innowacyjnego 

modelu profilaktyki w obszarze zdrowia publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego" 
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akronim "BaltCityPrevention", który posiada następujący tytuł w oryginale „Baltic Cities tackle 

lifestyle related diseases – The development of an innovative model for prevention interventions 

targeting public health authorities in the Baltic Sea Region" planowanego do dofinansowania ze 

środków The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Projekt BaltCityPrevention - zadanie: wypracowanie modelu interwencji (wraz z narzędziami, w tym 

e-narzędzie) w obszarze profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom młodzieży: okres realizacji: 

01.10.2017 r. - 30.09.2020 r. 

W ramach działań projektowych wypracowano wspólnie z partnerami innowacyjny model 

interwencji w obszarze uzależnień wśród młodzieży. Na bazie tego modelu opracowany został 

schemat interwencji w zakresie uzależnienia od alkoholu wśród młodzieży w wieku 14-16 lat, oparty 

na partycypacji wszystkich grup użytkowników we wszystkich fazach realizacji - począwszy od 

planowania, poprzez stworzenie, pilotażowe wdrożenie do ewaluacji. Interwencja ta wspierana 

będzie przez e-narzędzie, które zostanie opracowane w kolejnym etapie realizacji projektu. Główną 

metodą w interwencji będzie dialog motywujący.  

W roku 2018 prace prowadzone były głównie w obszarze oceny sytuacji, tj. badania potrzeb 

i wymagań/oczekiwań użytkowników. Zorganizowano i przeprowadzono szereg spotkań z każdą 

z grup użytkowników, badania fokusowe wśród młodzieży w szkołach wytypowanych do dalszych 

działań pilotażowych, badania ankietowe wśród nauczycieli, pedagogów i psychologów poznańskich 

szkół. Prowadzono też prace, które zakończono w grudniu 2018 roku, nad innowacyjnym modelem 

interwencji oraz przygotowano środowisko do pilotażowego wdrożenia modelu. 

Ww. model pilotażowo wdrożony będzie w dwóch grupach uczniów, w dwóch poznańskich szkołach 

ponadpodstawowych, we współpracy z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi oraz 

pedagogami, psychologami szkolnymi, nauczycielami i rodzicami. W ramach przygotowań, 

w listopadzie 2018 roku przeprowadzone zostało 2-dniowe szkolenie warsztatowe z zakresu 

stosowania dialogu motywacyjnego, jako podstawowego narzędzia w interwencjach, adresowane 

do realizatorów pilotażu. Termin realizacji pilotażu: styczeń -grudzień 2019. Pilotaż zakończony 

będzie ewaluacją. 

25 Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie przyjęcia 

Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021". 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

W II półroczu 2018 r. odbyły się 3 spotkania Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji Programu 

"Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021". 
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> W zakresie aktywizacji społecznej seniorów: 

• 2 września zorganizowano pierwszą potańcówkę dla seniorów „Potańcówka na Wolnym”, 

w której  udział wzięło ponad 400 seniorów, 

• w październiku odbyła się kolejna edycja Senioralni.Poznań, 

• 19 i 20 października na terenie MTP zorganizowano targi Viva Seniorzy, 

• zorganizowano 3 spektakle dla seniorów w Teatrze Muzycznym: w dniach 2, 3 października 

2018 r. oraz 4 listopada 2018 r., 

• 20 grudnia 2018 r. zorganizowano 2 Koncerty Kolędowe dla seniorów w Teatrze 

Muzycznym, 

• wdrożono projekt „Animator Senioralny” – w Centrum Inicjatyw Senioralnych 2 animatorów 

podjęło współpracę z klubami seniora, w celu wsparcia i wzmocnienia funkcjonowania, rozbudowy 

oferty, wskazywania możliwości pozyskiwania środków na działalność, aktywizacji uczestników, 

włączenia środowiska lokalnego, wzmocnienia roli liderów, wspierania osób zainteresowanych 

utworzeniem nowego klubu. 

> Pakiet Poznań Viva Senior rozwijany był o nowe usługi, a całość obejmowała 8 usług: Złota Rączka 

dla Seniora (1 901 usług), Taksówka dla Seniora (8 586 kursów), Pudełko Życia (wydano 7 775 

pudełek), Karta Seniora – Poznańska Złota Karta (104 partnerów, wydano 17 809 kart), Książka dla 

Seniora (65 czytelników, 1 137 wypożyczeń książek), Miejska wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego, Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów (540 usług), Poznańska Opaska 

Medyczna. 

> W II połowie 2018 r. w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia odbyły się szczepienia przeciwko 

grypie (dla ponad 8 tysięcy osób), 

Realizowano projekt Rehabilitacja 65+. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale 

dziennym to świadczenia gwarantowane, które Miasto zakupiło po raz pierwszy w tym roku, 

polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań 

ortopedycznych (po urazach, zabiegach operacyjnych), w przypadkach schorzeń przewlekłych 

(neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych). Zabiegi rehabilitacyjne opłacane przez 

Miasto Poznań prowadzone były od sierpnia do końca grudnia 2018 r., w salach Ośrodka 

Rehabilitacji Dziennej ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu. Ośrodek prowadzi kompleksową 

rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach 

ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Założono, że z tego 

rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych przez Miasto skorzysta nie mniej niż 145 

osób. Zadanie adresowane było do osób, które w tym roku kończą 65 rok życia i osoby starsze. 

>Zabiegi usunięcia zaćmy.  
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W II połowie 2018 roku Miasto zakupiło świadczenia gwarantowane z zakresu okulistyki, to jest 

planowe zabiegi usunięcia zaćmy w warunkach szpitalnych, które były wykonywane mieszkańcom 

Poznania w wieku od 70 roku życia (wg rocznika urodzenia), zapisanym w kolejce oczekujących 

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia, przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. 

Oprócz samych zabiegów usunięcia zaćmy, Miasto pokrywało także koszty specjalistycznej porady 

kontrolnej po zabiegu. Założono, że do końca roku nie mniej niż 90 seniorów będzie miało 

wykonany ten zabieg.  

> W zakresie polityki mieszkaniowej dla seniorów: 

• kontynuowano realizację projektu „Mieszkanie dla Seniora” – pozyskano 2 nowe mieszkania 

(w sumie 181 mieszkań) oraz na bieżąco na nowo zasiedlano zwolnione przez dotychczasowych 

najemców mieszkania, 

• kontynuowano projekt „Minigrantów dla seniorów” – w II połowie 2018 r. komisja 

zakwalifikowała 49 mieszkań do dostosowania do potrzeb osób starszych oraz prowadzono 

procedury przetargowe na wykonanie prac w lokalach. 

> W II półroczu 2018 r., we współpracy z organizacjami pozarządowymi, kontynuowano realizację 

działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów w tym poprzez warsztaty, 

grupy wsparcia, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitację oraz organizację różnych 

form wypoczynku. 

26 Uchwała Nr LVII/1067/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 r. w sprawie Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Termin realizacji uchwały: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020, 

Miasto zaplanowało środki finansowe w wysokości 3 105 000,00 zł, według następującego podziału: 

· 2018 rok – 1 045 000,00 zł,  

· 2019 rok – 1 030 000,00 zł,  

· 2020 rok – 1 030 000,00 zł. 

> 17 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 16/2018 na 

wspieranie zadań Miasta w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

w 2018 roku (II edycja). W ramach otwartego konkursu ofert przekazano środki finansowe na 

realizację poniższych zadań: 

1. Program wczesnej interwencji adresowany do młodych osób używających substancji 
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psychoaktywnych. 

2. Prowadzenie punktu ukierunkowanego na diagnostykę i konsultację HIV/AIDS. 

Cele, o których mowa powyżej, zrealizowano poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym. 

W wyniku konkursu podpisano 3 umowy. 

> 22 listopada 2017 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 19/2018 na 

wspieranie zadań Miasta w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

w 2018 roku (IV edycja). W ramach otwartego konkursu ofert przekazano środki finansowe na 

realizację poniższych zadań: 

1. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od 

narkotyków. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniem oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna. 

2.1. Program postterapeutyczny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 

2.2. Prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 

W wyniku odrzucenia jedynej oferty na zadanie 2.2.: Prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych 

od substancji psychoaktywnych – zadanie to nie jest obecnie realizowane. 

W wyniku konkursu podpisano 3 umowy. 

> 15 maja 2018 r. podpisano 1 umowę na zadanie zlecone w trybie pozakonkursowym na 

podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – „mały grant”.  

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi śmiertelnych następstw zażywania dopalaczy 

Rada Miasta Poznania przekazała dodatkowe środki na realizację kampanii antydopalaczowej 

w Poznaniu. 

W związku z powyższym, 27 lipca 2018 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert 

nr 71/2018 na wspieranie zadań Miasta w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2018 roku (IX edycja). W ramach otwartego konkursu ofert przekazano środki 

finansowe na realizację zadania: Kampania antydopalaczowa.  

W wyniku konkursu podpisano 1 umowę. 

> 27 lipca 2018 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 74/2018 na 

wspieranie zadań Miasta w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

w 2018 roku (X edycja). W ramach otwartego konkursu ofert przekazano środki finansowe na 
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realizację zadania: 

1. Program edukacyjny skierowany do rodzin osób uzależnionych. 

2. Informacja, konsultacja, edukacja, szkolenia. 

W wyniku konkursu podpisano 1 umowę na zadanie 2.  

Na zadanie 1 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z brakiem oferentów 3 października 2018 r. 

uruchomiono nabór w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania konkursowe: 

1. Program edukacyjny skierowany do rodzin osób uzależnionych. 

2. Informacja, konsultacja, edukacja, szkolenia – dopalacze. 

W wyniku naboru podpisano 6 umów na zadania zlecone w trybie pozakonkursowym – „małe 

granty”. 

27 Uchwała Nr LIX/1108/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 r. w sprawie 

maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty 

za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Dzienni opiekunowie działający na terenie Poznania zatrudniani są przez podmioty spoza gminy, 

zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prezydent Miasta Poznania prowadzi 

Wykaz dziennych opiekunów. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest zgłosić 

opiekuna do Wykazu. 

Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 

terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS)) ogłosiło 2 edycje otwartego 

konkursu ofert mające na celu wybór dziennych opiekunów. W postępowaniu konkursowym nie 

wyłoniono dziennych opiekunów (oferty ocenione negatywnie). W związku z tym, Miasto Poznań 

nie zatrudnia dziennych opiekunów. 

28 Uchwała Nr LXI/1123/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. w sprawie przyjęcia 

"Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
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i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

gminnych programów wspierania rodziny, natomiast do zadań własnych powiatu należy 

opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.  

Celem głównym Programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy 

w sytuacjach trudnych poprzez utworzenie systemu wspierania rodziny oraz rozwój i dostosowanie 

do standardów systemu pieczy zastępczej. 

Zadania realizowane w ramach poszczególnych celów to m.in. upowszechnienie wśród 

mieszkańców Poznania wiedzy na temat systemu wspierania rodziny, zwiększenie dostępności 

placówek wsparcia dziennego, realizowanie programów służących wszechstronnemu rozwojowi 

dzieci i młodzieży oraz godzeniu przez dorosłych życia rodzinnego i zawodowego, a także 

zapewnienie rodzinie ze zdiagnozowanymi problemami odpowiednie do potrzeb usługi, pomoc 

i świadczenia. Zadania realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne oraz organizacje 

pozarządowe. 

Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań wpisujących się 

w przyjęty Program: 

I. Konkurs nr 11/2018 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania: 

1) Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich 

rodzinach, rozwój edukację małego dziecka (zawarto 4 umowy na realizację zadania), 

2) Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności 

w wypełnianiu swoich zadań (zawarto 5 umów na realizację zadania), 

3) Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (zawarto 4 umowy na realizację zadania), 

4) Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(zawarto 7 umów na realizację zadania). 

II. Konkurs nr 44/2018 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz 

społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej". Środki 

budżetowe zostały wykorzystane na organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych 

dla dzieci i rodzin (zawarto 6 umów na realizację zadania). 

Ponadto zawartych zostało 14 umów z organizacjami pozarządowymi, rekomendowanymi przez 

Rady Osiedla, na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. 

na następujące zadania: 

- zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
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przez organizowanie wypoczynku letniego, 

- festyn integracyjny dla mieszkańców, 

- organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, 

- organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży, 

- organizacja spotkań świątecznych. 

29 Uchwała Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 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 2019 rok.  

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Uchwała jest realizowana w 2019 roku. 

30 Uchwała Nr III/21/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2019. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Na realizację MPPiRPA w Poznaniu na 2019 rok Miasto zaplanowało środki finansowe w kwocie 

13 970 000,00 zł. 

W 2019 roku w ramach MPPiRPA realizowane są następujące cele szczegółowe:  

1) Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych 

w obszarze zapobiegania uzależnieniom; 

2) Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych 

o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności; 

3) Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji 

podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień; 

4) Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków 

ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 

5) Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, 

monitorowania i kontrolowania realizacji Programu. 

Cele, o których mowa powyżej, realizowane są poprzez szczegółowe zadania zlecane i powierzane 
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realizatorom Programu, wyłonionym w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 

innym podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

niektórym jednostkom miejskim oraz podmiotom zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych w Poznaniu. 

31 Uchwała Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy oraz zakażeń 

wywołanych wirusem HPV. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Konkursy na realizatorów programów będą ogłoszone w 2019 r. 

32 Uchwała Nr IV/34/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Miasta Poznania Nr LVII/1064/VII/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych Miasta Poznania. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Od 1 lipca 2019 r. wspólna obsługa zostanie poszerzona o dwie jednostki oświatowe: Przedszkole nr 

103, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42. 

33 Uchwała Nr IV/35/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia 

Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu. 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2018 

Od 1 lipca 2019 r. wspólna obsługa zostanie poszerzona o dwie jednostki oświatowe: Przedszkole nr 

103, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42. 

Ogółem uchwał Rady Miasta Poznania : 262 
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