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

współtworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja".   

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

na dzień 30.06.2019 

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

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

działalności koncentruje się we wspólnym działaniu na rzecz wspierania ważnych dla 

poszczególnych jego członków inwestycji komunikacyjnych i lobbowania na rzecz ich realizacji 

w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego oraz 

wielkopolskiego.  

8 kwietnia 2019 r. w hotelu Pietrak w Wągrowcu po raz dwudziesty odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia JST „Komunikacja”. Podczas obrad odbyły się wybory Prezesa 

Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Po raz kolejny Prezesem Stowarzyszenia został 

Wicestrosta Wągrowiecki Michał Piechocki. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Michał 

Piechocki – Prezes, Dariusz Urbański – Wiceprezes, Jan Gosiewski – Wiceprezes, Marek Szaruga – 

Sekretarz, Roman Szuberski – Skarbnik. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli: Cyprian 

Wieczorek – Przewodniczący, Przemysław Renn - Zastępca Przewodniczącego, Sławomir Napierała – 

Sekretarz. 

7 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się szkolenie poświęcone 

nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustawie o funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Szkolenie prowadził znany specjalista 

w zakresie transportu publicznego oraz ekspert w procesie legislacyjnym Marcin Gromadzki.  

18 czerwca 2019 r. w Kcyni odbyła się konferencja poświęcona rewitalizacji lini kolejowych nr 356 

na odcinku Gołańcz - granica województwa - Kcynia oraz nr 281 na odcinku Gniezno - Nakło nad 

Notecią. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego oraz 

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, przedstawiecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, przestawiciele PKP, oraz samorządów zlokalizowanych wzdłuż 

przedmiotowych linii kolejowych. Powiat Wągrowiecki reprezentowali Starosta Wągrowiecki 

Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki Prezes Stowarzyszenia JST „Komunikacja”. 

Przestawiciele obu samorządów wojewódzkich złożyli deklaracje: samorząd województwa 

wielkopolskiego podejmie się rewitalizacji linii kolejowej nr 356 do granicy województwa 

wielkopolskiego, po deklaracji przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, że podejmie 

kroki w kierunku rewitalizacji linii kolejowej od granicy województwa wielkopolskiego w kierunku 

Kcyni i dalej w kierunku Nakła nad Notecią. 

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski poinformował 

zebranych, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego już podjął pierwsze kroki i we 
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wrześniu rozstrzygnie konkurs na opracowanie studium wykonalności dotyczące rewitalizacji linii 

kolejowej w obrębie województwa. 

Deklaracje złożone przez obu wicemarszałków to również sukces Stowarzyszenia JST „Komunikacja” 

po latach zabiegania o rewitalizację ww. linii kolejowych. 

2 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

na dzień 30.06.2019 

- 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, 

- 08.01.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
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- do 01.02.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 19.02.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- plan uchwalony Uchwałą Nr XI/156/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r., 

opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 5226 z dnia 28 maja 2019 r. Uchwała weszła 

w życie 28 czerwca 2019 r. 

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

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

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

na dzień 30.06.2019 

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

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

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

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

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

siedem obwodnic leżących w jej ciągu. 

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

przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została uchylona uchwałą Nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 

2019 r. - podjęto decyzję o uchyleniu Polityki Parkingowej przy jednoczesnym zachowaniu 

normatywów parkingowych, które w dniu uchylenia Polityki Parkingowej zostały przyjęte w formie 

Zarządzenia Nr 375/2019/P Prezydenta Miasta Poznania. 

5 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

na dzień 30.06.2019 

- 18.11.2015 r. - I konsultacje społeczne, 

- od 19.11.2015 r. do 10.12.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 
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- 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, 

- do 31.01.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 14.02.2019 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- plan uchwalony Uchwałą Nr VIII/91/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 r., 

opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 3280 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Uchwała weszła 

w życie 16 kwietnia 2019 r. 

6 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla 

oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla. 

7 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała była aktem temporalnym i po utracie jego obowiązywania zostałą podjęta Uchwała Nr 

IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 

środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023. 

8 Uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie określenia 
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wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Obowiązujące w latach 2016-2018 73 stawki podatku od środków transportowych wykorzystywane 

są przy korekcie deklaracji, w deklaracjach związanych z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku 

podatkowego, wskutek wszczętego lub wznowionego postępowania podatkowego. Bieżący wymiar 

podatkowy wykonywany jest na podstawie 85 stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr 

LXXIV/1404/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

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

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W I półroczu 2019 roku odbyły się trzy narady PRDPP – 18 lutego, 11 marca i 15 kwietnia. Podczas 

spotkań poruszano następujące tematy: 

- 18. 02.2019: 

a. Podsumowanie prac nad projektem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Poznania na lata 2019 - 2025",  

b. Prezentacja końcowego dokumentu dotyczącego: "Polityki lokalowej dla organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz 

przedsiębiorstw społecznych", 

c. Omówienie projektu: "Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prezentacja harmonogramu 

wyborów do PRDPP".  

-  11.03.2019: 

a. Prezentacja strony internetowej pomocni-poznan.pl,  

b. Kwestia wsparcia poznańskich rodzin w zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas planowanego 

strajku nauczycieli, 
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c. Podsumowanie działań KDO w roku 2018. 

- 15.04.2019:  

a. Prezentacja rekomendacji Zespołu roboczego ds. polityki lokalowej dotycząca dalszej pracy nad 

zasadami udostępniania zasobów lokalowych Miasta organizacjom pozarządowym, 

b. Prezentacja założeń funduszu wkładów własnych, 

c. Podsumowanie i rekomendacja dotycząca odpłatności za ocenę ofert w konkursach ogłaszanych 

przez Wydział Kultury. 

 

W tym okresie PRDPP podjęła następujące uchwały: 

- w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego oraz harmonogramu wyborów do PRDPP (przyjęta 18 lutego 2019 

r.), 

- w sprawie odpłatności dla członków komisji konkursowych jednostek organizacyjnych Urzędu 

Miasta Poznania (przyjęta 15 kwietnia 2019 roku).  

 

Uchwała straciła moc z dniem wejścia w życie Uchwały Nr VIII/106/VIII/2019 Rady Miasta Poznania 

z dnia 19-03-2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

10 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

- 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, 
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- 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, 

- plan uchwalony Uchwałą Nr V/51/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r., 

opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 933 z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała weszła 

w życie 8 lutego 2019 r. 

11 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

- 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, 

- do 23.11.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 

- 06.12.2018 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
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- plan uchwalony Uchwałą Nr VI/66/VIII/2019 Rady Miasta Poznania  z dnia 5 lutego 2019 r., 

opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 2144 z dnia 26 lutego 2019 r. Uchwała weszła 

w życie 13 marca 2019 r. 

12 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce przyznawane były uczniom 

poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami 

edukacyjnymi, społecznymi, artystycznymi w roku szkolnym 2017/2018. Zgłoszono w sumie 263 

uczennice i uczniów, w tym: 190 ze szkół z klasami gimnazjalnymi i 73 ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Kapituła przyznała łącznie 235 nagród i wyróżnień indywidualnych I, II, III stopnia. Są to nagrody 

jednorazowe finansowe. Łączna suma nagród to 178 650 zł.  

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XIII/197/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. 

13 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

- 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, 
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- od 18.04. do 21.05.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

- 08.05.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 

- do 04.06.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 

- 13.06.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 

- plan uchwalony Uchwałą Nr XV/2015/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r., 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2019 r., poz. 

6797. 

14 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

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

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

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

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

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

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

2017 r. 

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 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 

2019 r. 

W dniu 27 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 26/2019 w sprawie podwyższenia kapitału 

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

zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 27.051.500zł (do kwoty 134.280.000 zł) poprzez 

wniesienie do Spółki m.in. w drodze wkładu niepieniężnego prawa własności działek nr 1/67 i 1/82. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 czerwca 
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2019 r. 

15 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Z uwagi na to, że realizacja dwóch spośród trzech programów polityki zdrowotnej, przyjętych do 

realizacji na podstawie ww. uchwały, zakończyła się 31 grudnia 2018 r., w I półroczu 2019 r. trwała 

weryfikacja złożonych sprawozdań i końcowe rozliczenie programów.  

1. Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla miasta Poznania na lata 2016-2018 

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wpłynęło 31 stycznia 2019 r. Z części finansowej 

sprawozdania końcowego, przedstawionego przez realizatora programu - Spółkę EDICTUM, 

wynikało, że na realizację programu nie została wykorzystana część z dodatkowej puli przekazanych 

na ten cel w październiku 2018 roku środków finansowych. Powodem było okresowe ograniczenie 

dostępności szczepionek w hurtowniach pod koniec 2018 roku. Realizator zwrócił w kwietniu br. na 

konto Miasta niewykorzystane środki w wysokości 6 904,60 zł wraz z odsetkami od kwoty 

zwróconej po terminie, wynikającymi z umowy, w wysokości 141,13 zł (ostateczne rozliczenie 

finansowe nastąpiło w dniu 27.06.2019 r.). Sprawozdanie końcowe z realizacji programu zostało 

przyjęte w dniu 28.06.2019 r. 

Na podstawie sprawozdania końcowego dokonano ostatecznego podsumowania realizacji 

programu w latach 2016-2018, które przedstawia się następująco: 

LICZBA OSÓB ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO GRYPIE ORAZ KOSZTY PROGRAMU W LATACH 2016-2018 

Rok 
Liczba osób 
uprawnionych 

Liczba osób 
zaszczepionych 
ogółem  

Liczba osób 
zaszczepionych z 
miejskich 
placówek  

Liczba  
zaszczepionych 
osób 60+ 

Koszt programu          
(brutto) w zł 

2016 3 975 3 699 665 3 034 120 957,30  

2017 6 000 6 000 710 5 290 200 000,00  

2018 8 108 7 950 599 7 351 285 215,00  

RAZEM  18 083 17 649 1 974 15 675 606 172,30 

 

2. Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka 

szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2016-2018 

W dniu 31 stycznia 2019 r. wpłynęło od realizatora programu – Spółki EDICTUM sprawozdanie 

końcowe z realizacji programu. Ze sprawozdania wynikało, że na jego realizację w 2018 r. nie 
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wykorzystano wszystkich przekazanych realizatorowi środków, co związane było z mniejszą niż 

zaplanowano liczbą beneficjentów zgłaszających się do szczepień. W związku z tym realizator w 

dniu 11.04.2019 r. zwrócił na konto Miasta kwotę w wysokości 143 938,33 zł, a następnie odsetki 

od niewykorzystanej kwoty zwróconej po terminie w wysokości 2 942,21 zł. Ostateczne rozliczenie 

finansowe nastąpiło 27.06.2019 r., natomiast sprawozdanie końcowe z realizacji programu zostało 

przyjęte 28.06.2019 r . 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu końcowym dokonano podsumowania realizacji 

programu w latach 2016-2018, które przedstawia się następująco: 

LICZBA PODANYCH SZCZEPIONEK PRZECIWKO HPV ORAZ KOSZTY PROGRAMU W LATACH 2016-2018 

Rok Liczba podanych szczepionek Koszt programu w zł (brutto) 

2016 (od 6.12 – 
31.12) 273 64 616,46 

2017 2 505 405 711,81  

2018 2 218 112 526,27 

RAZEM  4 996 582 854,54 

 

Z uwagi na to, że dziewczęta i chłopców szczepiono - w zależności od wieku - dwoma lub trzema 

dawkami, ostatecznie z programu skorzystało 1 804 dziewcząt i 794 chłopców (łącznie 2 598 osób). 

16 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Rewitalizacja 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Na podstawie przedmiotowej uchwały została podjęta Uchwała Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta 

Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Poznania”, która realizuje uchwałę. 

17 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zapisy konkursu obowiązywały do 31 sierpnia 2019 r. Konkurs ogłoszony na podstawie ww. uchwały 
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spełnił zadanie uzupełnienia sieci placówek edukacji przedszkolnej zgodnie z przepisami 

nakładającymi na gminę obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsc do edukacji 

przedszkolnej. 

18 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Dnia 3 lipca 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. 

Nieruchomość sprzedano w dniu 31 maja 2019 r. 

19 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr X/143/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027 

Nr 18/002/PI-10”. 

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

składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 
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Uchwała wprowadziła możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za 

pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z rozporządzeniem 

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

transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1353). W I półroczu 2019 r. złożono 34 deklaracje na podatek od środków transportowych za 

pośrednictwem ePUAP. 

Z dniem 1 lipca 2019 r. uchylono art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), w myśl którego rada gminy mogła 

wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchylenie przepisu 

kompetencyjnego skutkuje tym, że z mocy prawa podjęta uchwała wygasa. 

Aktualnie obowiązującym w sprawie e-deklaracji jest art. 9 ust. 6a ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych w brzmieniu: „Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej”. 

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

"Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Rewitalizacja 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 

2017 r. 

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

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

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XI/158/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. 

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

23 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

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. 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał pozytywną opinię 

w sprawie zmiany Statutu Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.  

W związku z powyższym Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XII/185/VIII/2019 z dnia 28 maja 

2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk 

Niepodległościowych i nadania mu nowego statutu, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w wyżej 

wspomnianej opinii MKiDN. 

24 Uchwała Nr LIX/1110/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 r.  sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu. 

25 Uchwała Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 r. w sprawie budżetu 

Miasta Poznania na 2018 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu. 

26 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr VIII/102/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 

2019 r. 

27 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Rewitalizacja 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwałą Nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. przyjęto Miejski Plan 

Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. 

28 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Dnia 4 marca 2019 r. Prezydent Miasta Poznania wydał Zarządzenie Nr 199/2019/P w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu 

w rejonie ulic: Marcelińskiej i Kolorowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w 

trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia Na Tak z siedzibą w Poznaniu. 

Nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste w dniu 12 czerwca 2019 r. 

29 Uchwała Nr LXVII/1237/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 

im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 
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na dzień 30.06.2019 

Rada Miasta Poznania zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2017 Wielospecjalistycznego 

Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ. Wykonanie uchwały 

powierzono Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem 

Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ. 

30 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała obowiązywała do 31 sierpnia 2019 r. 

31 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W dniu 27 marca 2019 r. Prezydent Miasta Poznania wydał Zarządzenie Nr 313/2019/P 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 w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą urządzeń znajdujących się na tej 

nieruchomości. 

Nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste w dniu 13 czerwca 2019 r. 

32 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 
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na dzień 30.06.2019 

W dniu 7 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Miasta na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., uchylające część 

zapisów Uchwały 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. W związku z powyższym 

regulamin oraz zasady korzystania z cmentarzy zostaną wprowadzone w formie innej niż akt prawa 

miejscowego. 

33 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została przesłana do zaopiniowania przez PGW Wody Polskie. Zaopiniowany przez Wody 

Polskie projekt regulaminu posłużył do opracowania Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania (Uchwała Nr VII/87/VIII/2019 Rady Miasta 

Poznania z dnia 26-02-2019 r.). 

34 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Nagrody przyznawane były uczniom poznańskich szkół, którzy wykazali się szczególnymi 

osiągnięciami w zakresie sportu i turystyki w trakcie roku szkolnego. Do konkursu przystąpiły 94 

osoby. Kapituła Konkursu przyznała 85 nagród na kwotę 51 350 zł w 3 kategoriach: szkoły 

podstawowe ( 22), gimnazja (22), szkoły ponadpodstawowe (41). 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XIII/197/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. 

35 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. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została zrealizowana poprzez funkcjonowanie szkół w sieci, projektowanie arkuszy 

organizacji i projektowanie budżetu szkół. 

36 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Wnioskodawca - Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 12 września 2018 r. poinformował, że 

odstąpił od realizacji wnioskowanego zamierzenia, tj. wzniesienia obelisku przed gmachem Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu. W zamian na elewacji Urzędu Wojewódzkiego umieszczona została 

tablica upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicę Powstania 

Wielkopolskiego. 

37 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Jednostki pomocnicze Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Członkom obwodowych komisji wyborczych, powołanym do przeprowadzenia wyborów do rad 

osiedli Miasta Poznania, które odbyły się 24 marca 2019 r. została wypłacona zryczałtowana dieta 

za czas 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. 

38 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 
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przygotowania i przyczyn niezrealizowania zadania wykonania makiety urbanistycznej miasta 

Poznania.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych została przedstawiona na sesji Rady 

Miasta Poznania w dniu 14 maja 2019 r. 

39 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych została przedstawiona na sesji Rady 

Miasta Poznania w dniu 14 maja 2019 r. 

40 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Rozszerzono obsługę administracyjno-finansową CUW w zakresie dwóch jednostek oświatowych. 

Od 1 lipca 2019 r. wspólna obsługa została poszerzona o dwie jednostki oświatowe: Przedszkole nr 

103, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42. 

41 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 
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na dzień 30.06.2019 

Rozszerzono obsługę administracyjno-finansową CUW w zakresie dwóch jednostek oświatowych. 

Od 1 lipca 2019 r. wspólna obsługa została poszerzona o dwie jednostki oświatowe: Przedszkole nr 

103, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42. 

42 Uchwała Nr V/45/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 

składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

31 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie MRS, na którym wybrano przewodniczącego. Został 

nim prof. Antoni Szczuciński. Na kolejnym posiedzeniu wybrano wiceprzewodniczącą (p. Joanna 

Ciechanowska-Barnuś) oraz sekretarza (p. Urszula Filimon-Kucharska). Do końca czerwca odbyły się 

jeszcze 3 kolejne posiedzenia. 

43 Uchwała Nr V/49/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w  sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, 

Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 932 z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Uchwała weszła w życie 8 lutego 2019 r. 

44 Uchwała Nr V/50/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie 

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

rejon ulicy Lewandowskiego część A w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 941 z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Uchwała weszła w życie 24 lutego 2019 r. 

45 Uchwała Nr V/51/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej 
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i Grunwaldzkiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 933 z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Uchwała weszła w życie 8 lutego 2019 r. 

46 Uchwała Nr VI/60/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na sztandarze Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy 

Modlibowskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

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. Rada Miasta wyraziła zgodę. Informację przekazano. 

47 Uchwała Nr VI/61/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie powołania 

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Odznaczenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W pierwszym półroczu 2019 roku została powołana Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. 

Na pierwszym zposiedzeniu został wybrany przewodniczący, którym został pan prof. Waldemar 

Kuligowski. 

48 Uchwała Nr VI/62/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie powołania 

Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Odznaczenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Powołano Kapitułę w składzie:  

- Andrzej Gulczyński 
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- Antoni Szczuciński 

- Robert Pietrzak  

- Marek Świtoński 

- Michał Nowicki  

- Janusz Olejnik 

- Witold Jurek  

- Joanna Józefowska  

- Iwona Matuszczak – Szulc 

- Andrzej Rataj 

 

9 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania 

w nowej kadencji. Podczas posiedzenie wybrano Przewodniczącego Kapituły, którym został prof. dr 

hab. Witold Jurek. Uzgodniono także harmonogram prac w tegorocznej edycji konkursu.  

24 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły, na którym wyłoniono Laureata Nagrody Naukowej 

Miasta Poznania oraz Laureatów Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego 

środowiska naukowego. 

49 Uchwała Nr VI/63/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie odwołania 

ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Podjęta uchwała stanowiła element niezbędny do dopełniania  procedury odwołania osoby z funkcji 

ławnika. 

50 Uchwała Nr VI/66/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 2144 z dnia 26 lutego 2019 r. 

Uchwała weszła w życie 13 marca 2019 r. 

51 Uchwała Nr VI/67/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie wyrażenia 

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

lokalu mieszkalnego nr 12, położonego przy ul. Bułgarskiej 152 C. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Na podstawie uchwały Prezydent Miasta Poznania pismem z dnia 22 lutego 2019 r. poinformował 

wnioskującego o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta 

Poznania lokalu mieszkalnego nr 12, położonego przy ul. Bułgarskiej 152 C. 

52 Uchwała Nr VI/70/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla 

w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zostanie zlikwidowana Szkoła Podstawowa nr 73 . Kurator Oświaty 

pozytywnie zaopiniował uchwałę. 

53 Uchwała Nr VI/72/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie zamiaru 

zmiany siedziby XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu poprzez zmianę 

adresu siedziby szkoły z ul. Małoszyńskiej 38 na ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zmiana siedziby szkoły nastąpiła z dniem 1 września 2019 roku. 

54 Uchwała Nr VI/73/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

XI/112/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 r.  w sprawie ustalenia statutu 

Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zmiana uchwały była konieczna ze względu na utworzenie nowego żłobka w ramach Zespołu 

Żłobków nr 2 – Żłobek Niezapominajka ul. M. Cegłowskiej 14. Żłobek rozpoczął działalność od 

lutego 2019 r. Do dyspozycji dzieci są 3 sale, w których przebywa łącznie 60 dzieci, 2 łazienki, 

pomieszczenie cateringowe, pomieszczenie socjalne oraz administracyjne, jak również niewielkie 
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pomieszczenie gospodarcze i magazynowe. Posiłki dostarczane są z pobliskiego Żłobka Stokrotka. 

Opiekę nad dziećmi sprawuje 10 opiekunek. 

55 Uchwała Nr VI/74/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie nadania 

statutu Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Rada Miasta Poznania uchwaliła nowy statut dla Centrum Wspierania Rodzin Swoboda, który został 

przekazany Centrum do realizowania. 

56 Uchwała Nr VI/75/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony 

środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została unieważniona uchwałą nr 5/278/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 27 lutego 2019 r., opublikowaną w dniu 15 marca 2019 r. w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Poz. 2921). 

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Miasto Poznań na rozstrzygnięcie RIO złożyło skargę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem RIO w Poznaniu. 

Dnia 8 kwietnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w odpowiedzi na skargę wniosła 

o oddalenie skargi Miasta Poznania na uchwałę i sprawę przekazała do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu. 

Na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r. przed WSA w Poznaniu zapadł wyrok oddalający skargę na 

rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Poznaniu. 

57 Uchwała Nr VI/59/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie delegowania 

przedstawiciela Miasta Poznania do Związku Miast Polskich.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Stowarzyszenia 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 
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Na mocy uchwały delegatem Miasta Poznania został Przewodniczący Rady Miasta Poznania, pan 

Grzegorz Ganowicz, który w dniach 5-6 marca br. wziął udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego.  

Pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego delegaci przyjęli sprawozdania Zarządu z działalności 

Związku w 2018 roku i w VII kadencji, sprawozdanie z wykonania budżetu, udzielili absolutorium 

ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej i przyjęli budżet Związku na 2019 rok. Wybrali 

ponadto nowe władze ZMP. Delegaci (z ponad 200 miast) zebrani w Poznaniu przyjęli Tezy 

programu działania ZMP w VIII kadencji. Wśród priorytetów legislacyjnych znalazło się m.in. 

działanie na rzecz korzystnych dla miast, systemowych rozwiązań w zakresie finansów jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym przywrócenie zasady rekompensowania powodowanych 

zmianami ustawowymi ubytków w dochodach własnych, a także doprowadzenie do uwzględniania 

w budowaniu systemu finansów lokalnych standardów wykonywania usług publicznych (dotyczy to 

zwłaszcza oświaty i zadań zleconych). Drugi dzień obejmował część konferencyjną dotyczącą 

możliwości rozwoju miast w kontekście rosnących obciążeń finansowych, zwłaszcza w oświacie. 

Dyskutowano także na temat wyzwań środowiskowych, koncentrując się na zagadnieniach takich 

jak: odpady, smog oraz klimat.  

Poznań zgłosił swoich reprezentantów do prac w Komisjach ZMP konstytuujących się w kolejnych 

miesiącach (spotkania niektórych komisji odbyły się w maju i czerwcu). Poznań reprezentują 

przewodniczące Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast (p. dyr. Iwona Matuszczak-Szulc) oraz 

Komisji Sportu i Turystyki (p. dyr. Ewa Bąk). 

58 Uchwała Nr VII/84/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” część C w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 2776 z dnia 11 marca 2019 r. 

Uchwała weszła w życie 26 marca 2019 r. 

59 Uchwała Nr VII/85/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwałą zwiększono stan osobowy Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie Miasta 

Poznania o przedstawiciela środowiska naukowego z zakresu architektury. 
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60 Uchwała Nr VII/86/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru 

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

oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Celem wprowadzenia zmian w uchwale jest aktualizacja listy inkasentów opłaty skarbowej z uwagi 

na zaprzestanie działalności przez jednego z inkasentów. W związku z tym zmianie uległ załącznik do 

uchwały, zawierający wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie miasta Poznania, który został 

zaktualizowany. 

61 Uchwała Nr VII/88/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LXIV/1010/VI/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025". 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W związku z m.in. przepisami ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, dokonano aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025. 

62 Uchwała Nr VII/89/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 r. w sprawie składania 

wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym 

z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, 

klas wstępnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2019/2020. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała była realizowana w trakcie naboru w roku szkolnym 2019/2020, czyli rekrutacji do klas I 

szkół ponadpodstawowych w mieście Poznaniu. 

63 Uchwała Nr VII/79/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.  
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXIX/433/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2016 r. 

w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań, wprowadzono zmianę polegającą na tym, że 

pkt I - "Przewodniczący: Bartosz Guss - osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Poznania" 

otrzymuje nowe brzmienie: "Przewodniczący: Wojciech Kasprzak - osoba wyznaczona przez 

Prezydenta Miasta Poznania". 

64 Uchwała Nr VIII/91/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Gościnnej” w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 3280 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

Uchwała weszła w życie 16 kwietnia 2019 r. 

65 Uchwała Nr VIII/92/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

III/14/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek 

dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W związku z rozszerzeniem przez Zakład Lasów Poznańskich swoich działań o nowe zagadnienia 

wynikające z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie z sobą rosnące zanieczyszczenie 

środowiska i zaobserwowane zmiany klimatyczne, dotacja na 2019 r. dla ZLP wynosi 2.282.800 zł. 

66 Uchwała Nr VIII/94/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych 

przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 
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W wyniku podjętej uchwały wzrost dotacji zwiększa dopłatę udostępnienia 1 ha terenu 

z infrastrukturą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Wzrost 

dotacji przedmiotowej związany jest z organizacją:  

1) Międzynarodowego Biegu Charytatywnego Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy 

nie mogą (220.000,00 zł), 

2) Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych Grand Prix Poznania organizowanych 

w Golęcinie (350.000,00 zł). 

67 Uchwała Nr VIII/96/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie zwolnienia 

samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych do budżetu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W wyniku postępowań w ramach zamówień publicznych zakupiono: 

- w dniu 23.04.2019 r. ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR o wartości 272.303,00 zł; 

- w dniu 29.04.2019 r. ładowarkę kołową JCB 437 ZX o wartości 712.130,00 zł (zakup sfinansowany 

z nadwyżki środków w kwocie 509.181,26 zł, pozostała kwota, tj. 202.948,74 zł pochodzi ze środków 

ZRD na 2019 r.). 

68 Uchwała Nr VIII/97/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym sprawozdaniu. 

69 Uchwała Nr VIII/98/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Poznania na rok 2019 r. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 
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Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym sprawozdaniu. 

70 Uchwała Nr VIII/103/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-209 r. w sprawie likwidacji 

Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla 

w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6, dla której organem prowadzącym jest Miasta Poznań. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Liwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31.08.2019 r. 

71 Uchwała Nr VIII/108/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/645/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Obwieszczenie z tekstem jednolitym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wlkp. z dnia 01-04-2019 r., poz. 3254. 

72 Uchwała Nr VIII/109/VIII109 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Polityka lokalowa 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Obwieszczenie z tekstem jednolitym uchwały zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wlkp. z dnia 01-04-2019 r., poz. 3279. 

73 Uchwała Nr VIII/110/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

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

nagród oraz wyróżnień sportowych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W wyniku zmiany uchwały § 7 ust. 2 otrzymał brzmienie: 

"2. Wysokość Olimpijskiej Nagrody Sportowej ustala Kapituła w taki sposób, aby łączna kwota 

przyznanych Olimpijskich Nagród Sportowych mieściła się w kwocie ustalonej w budżecie Miasta 

Poznania.". 

74 Uchwała Nr IX/117/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie wniesienia 

skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Pismem znak Or-XVI.0751.22.2019.AM z dnia 4 kwietnia 2019 r. wniesiono do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem RIO w Poznaniu, skargę na uchwałę Nr 

5/278/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2019 r.  

Pismem znak ZR 0240/1/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 

w odpowiedzi na skargę wniosła o oddalenie skargi Miasta Poznania na uchwałę nr 5/278/2019 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2019 r. 

Na rozprawie przed WSA w Poznaniu 3 lipca 2019 r. zapadł wyrok oddalający skargę na 

rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Poznaniu dotyczące Uchwały Nr VI/75/VIII/2019 Rady Miasta 

Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania. 

75 Uchwała Nr IX/120/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy Uniwersytetu Poznańskiego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 25 kwietnia 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 

kwietnia 2019 r. pod poz. 3816. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

76 Uchwała Nr IX/121/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie zmiany nazwy 

części ulicy Podgórnej na por. Janiny Lewandowskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 25 kwietnia 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 

kwietnia 2019 r. pod poz. 3817. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

77 Uchwała Nr IX/122/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy Wszechnicy Piastowskiej. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 25 kwietnia 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 

kwietnia 2019 r.  pod poz. 3818. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

78 Uchwała Nr IX/123/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie nadania 

skwerowi nazwy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 
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Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 3 kwietnia 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 

uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

79 Uchwała Nr IX/125/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie uchwalenia 

kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przygotowania planu wsparcia 

renowacji kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach w Warszawie. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Prezydent Miasta w kwietniu br. wystosował do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Rafała 

Trzaskowskiego, pismo zawierające deklarację finansowego wsparcia renowacji kwatery 

Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie 

w 2019 roku.  

W odpowiedzi na ww. deklarację Prezydent otrzymał informację, że Miasto Stołeczne Warszawa 

posiada już zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

80 Uchwała Nr IX/128/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym sprawozdaniu. 

81 Uchwała Nr IX/129/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego 

rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność 

określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 
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na dzień 30.06.2019 

Nowelizacja uchwały zawiera zapisy wynikające z wniosków zgłoszonych przez dyrektorów 

samorządowych placówek oświatowych i przekazanych do organu prowadzącego już po ostatniej 

aktualizacji w październiku 2018 roku. Proponowane zmiany dotyczą doprecyzowania, rozszerzenia 

i uzupełnienia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. 

82 Uchwała Nr IX/130/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie zmiany 

siedziby XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcacego im Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ul. 

Małoszyńskiej 38 na ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zmiana siedziby szkoły nastąpi z dniem 1 września 2019 roku. 

83 Uchwała Nr IX/131/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie utworzenia 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4a i nadania 

statutu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Utworzenie szkoły specjalnej nastąpi z dniem 1 września 2019 roku. 

84 Uchwała Nr IX/132/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie włączenia 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. 

Bydgoska 4a. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Włączenie szkoły nastąpi w terminie od 1 września 2019 roku. 

85 Uchwała Nr IX/133/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

VI/71/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43. 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 30.07.2019 

Strona 35 z 48 

Lp Stan realizacji 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zmiana siedziby szkoły nastąpi z dniem 1 września 2020 roku. 

86 Uchwała Nr IX/134/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia 

poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zmiana uchwały wprowadziła objęcie poznańskim świadczeniem na rzecz wieloraczków dzieci do 

ukończenia 24. roku życia. Wychowywanie równocześnie trójki lub większej liczby dzieci jest dla 

rodzin znaczącym obciążeniem finansowym, zwłaszcza w okresie, kiedy dzieci kontynuują edukację, 

dlatego zasadne jest objęcie takich dzieci szczególnym wsparciem. Przesłanką negatywną dla 

przyznania świadczenia będzie zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego bądź brak 

kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej przez dziecko powyżej 18. roku życia. W takich 

przypadkach świadczenie zostanie wypłacone tylko na pozostałe na wychowaniu dzieci. 

87 Uchwała Nr X/136/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym sprawozdaniu. 

88 Uchwała Nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. uchylająca uchwałę Nr 

XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie Polityki 

Parkingowej Miasta Poznania.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała uchyliła Uchwałę Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 
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roku. 

89 Uchwała Nr X/142/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia 

zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwałą nadano ulgę w opłatach za przejazd komunikacją miejską krwiodawcom, którzy oddali 

łącznie 10 litrów (kobiety) lub 12 litrów (mężczyźni) krwi. Informacja o przysługującej uldze 

zapisywana jest przez Punkty Obsługi Klientów ZTM na podstawie legitymacji określonej w uchwale. 

90 Uchwała Nr XI/152/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

odwołania Stanisława Romana Wiśniewskiego od rozstrzygnięcia Miejskiego Zespołu do spraw 

Wyborów Osiedlowych protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Sołacz.   

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Skargi 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Poznania skutkowało jednoczesnym stwierdzeniem ważności 

wyborów do Rady Osiedla Sołacz. Przewodniczący Rady Miasta Poznania zwołał sesję inauguracyjną 

Rady Osiedla w dniu 21 maja 2019 r. 

91 Uchwała Nr XI/156/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 5226 z dnia 28 maja 2019 r. 

Uchwała weszła w życie 28 czerwca 2019 r. 

92 Uchwała Nr XI/157/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 

LXXIV/1389/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 

Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: „Budowa 

zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową 

E20”, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 30.07.2019 

Strona 37 z 48 

Lp Stan realizacji 

strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ 

projektu i inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych (ZWP)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zmiany wprowadzone uchwałą sankcjonują nową strukturę podziału kosztów związanych 

z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zintegrowanego węzła 

transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20, co ma bezpośredni 

związek z decyzją IZ WRPO 2014+ o zwiększeniu dofinansowania z poziomu 67% kosztów 

kwalifikowanych do 85% kosztów kwalifikowanych oraz o zmianie terminu zakończenia realizacji 

projektu. Tym samym przy całkowitej wartości projektu, szacowanej na 99.619.735,82 zł, 

maksymalny poziom dofinansowania, o jakie beneficjent będzie mógł zawnioskować w związku 

z jego realizacją, zwiększy się z 53.895.655,70 do 67.648.120,71 zł – tj. o 13 752 465,01 zł, 

a zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte z 31 grudnia 2021 roku na 30 czerwca 2022 

roku. 

93 Uchwała Nr XI/158/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie regulaminu 

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

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Wprowadzony Uchwałą regulamin poszerzył listę biletów uprawnionych do darmowego korzystania 

z parkingu oraz zmienił koszt opłaty za parkowanie z 15 zł na 10 zł. Obsługa parkingu odbywa się 

zgodnie z wprowadzonym Uchwałą Regulaminem. 

94 Uchwała Nr XI/159/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie wykazu 

kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała określiła wykaz kąpielisk: 

1) kąpielisko Malta na Jeziorze Maltańskim, obejmujące 100 m linii brzegowej; 
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2) kąpielisko Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Poznaniu-Krzyżownikach, obejmujące 45 m linii 

brzegowej; 

3) kąpielisko Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim, obejmujące 65 m linii brzegowej; 

4) kąpielisko Rusałka na jeziorze Rusałka, obejmujące 96 m linii brzegowej; 

5) kąpielisko Kaskada na Jeziorze Kierskim w Poznaniu-Krzyżownikach, obejmujące 50 m linii 

brzegowej; 

6) kąpielisko Kiekrz na jeziorze Kierskim w Poznaniu-Kiekrzu obejmujące 41 m linii brzegowej. 

Uchwała ustaliła sezon kąpielowy na okres od 15 czerwca do 31 sierpnia. 

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XII/163/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 

r. 

95 Uchwała Nr XI/161/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie 

wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne zobowiązała radę gminy do określenia 

w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  

Upoważnionym do wykonania uchwały jest Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń, co wynika 

z treści § 1 Uchwały Nr LVII/889/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 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. 

96 Uchwała Nr XII/163/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W Uchwale Nr XI/159/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wykazu 

kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019 § 5 otrzymał brzmienie:  

"§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
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Województwa Wielkopolskiego". 

97 Uchwała Nr XII/167/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Warszawskie – część północna” A w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 5741 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

98 Uchwała Nr XII/169/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie nazwania 

skweru imieniem Czesława Janickiego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 30 maja 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 

uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

99 Uchwała Nr XII/170/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie nadania 

drodze wewnętrznej nazwy Golęczewska. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 26 czerwca 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 
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maja 2019 r. pod poz. 5744. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

100 Uchwała Nr XII/172/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy części ulicy Adama Wrzoska na Dobrego Pasterza. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 26 czerwca 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 

maja 2019 r. pod poz. 5749. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

101 Uchwała Nr XII/173/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie nadania 

rondu nazwy Krzesiny. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 26 czerwca 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich 

informacji o ważności uchwały wraz z jej promulgacją. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 

maja 2019 r. pod poz. 5750. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

102 Uchwała Nr XII/174/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie nadania 

skwerowi nazwy 4 Czerwca 1989 r.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 30.07.2019 

Strona 41 z 48 

Lp Stan realizacji 

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

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

terytorialnego. Przekazanie dnia 30 maja 2019 r. drogą mailową do jednostek miejskich informacji 

o ważności uchwały. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 

uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

103 Uchwała Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie wysokości 

opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W związku z zawarciem porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem 

i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, uchwałą wprowadzono zaktualizowane 

tabele opłat i cen za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, strefy biletowe oraz zasady 

taryfowe obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. 

104 Uchwała Nr XII/178/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 

105 Uchwała Nr XII/179/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą 

Zaniemyśl w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 

106 Uchwała Nr XII/180/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. zmieniająca uchwałę 
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w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Uchwalone zmiany zostały wprowadzone. Dostosowano zapisy w sprawie "Wprowadzania psów" 

oraz zmieniono nazwę parku - Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru. 

107 Uchwała Nr XII/185/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania mu 

nowego statutu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W związku z pozytywną opinią Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie 

przedmiotowej uchwały zmieniono Statut Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 

Zmiany w Statucie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości pozwolą na rozszerzenie jego form 

działania i sposobów aranżowania wystaw z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu, 

w tym przy użyciu filmu o Powstaniu Wielkopolskim. Środek ten nie tylko zapewni zwiększenie 

atrakcyjności oferty Muzeum, ale z pewnością przyczyni się do popularyzowania wiedzy o ważnym 

wydarzeniu historycznym. 

108 Uchwała Nr XII/186/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Poznaniu na 2019 rok.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Powyższą uchwałą wprowadzono zmiany wynikające z konieczności określenia nowych procedur 

stosowanych przez członków Komisji, powołanych Zarządzeniem Nr 325/2019/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 29 marca 2019 r. Usunięto zapis o wynagradzaniu za udział w pracach Komisji 

związanych z wypełnieniem druku Niebieskiej Karty w ramach wykonania zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pozostałe zmiany, zawarte w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w części pt. "Zasady wynagradzania 

członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych", mają charakter porządkowy. 
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109 Uchwała Nr XII/187/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei 

w Poznaniu. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. F. Raszei, na które 

składają się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

57.239.827,73 zł; 

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto 

w wysokości 5.253.759,71 zł; 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.378.667,96 zł; 

5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.253.759,71 zł; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Szpitala Miejskiego im. F. Raszei. 

110 Uchwała Nr XII/188/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka 

Specjalistycznych Usług Medycznych".  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zatwierdzono "Program naprawczy sporządzony dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 

Medycznych", obejmujący: 

1) informacje o POSUM; 

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się 

w POSUM; 
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3) analizę zatrudnienia w POSUM; 

4) analizę działalności medycznej POSUM; 

5) analizę finansowo-ekonomiczną; 

6) opis działalności inwestycyjnej POSUM; 

7) ocenę procesów zarządczych; 

8) ocenę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji POSUM; 

9) rekomendacje w zakresie działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej POSUM; 

10) prognozę finansową dla POSUM na lata 2019-2021. 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 

Medycznych. 

111 Uchwała Nr XII/189/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych 

Usług Medycznych. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 

Medycznych, na które składają się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

55.548.558,83 zł; 

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto 

w wysokości 2.179.705,56 zł; 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 314.825,81 zł; 

5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.179.705,56 zł; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
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Medycznych. 

112 Uchwała Nr XII/190/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 

im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. 

J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, na które składają się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

227.755.825,61 zł; 

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto 

w wysokości 7.061.669,82 zł; 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.809.635,33 zł; 

5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 11.326.360,10 zł; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. 

J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ. 

113 Uchwała Nr XIII/198/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych 

oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zmiana uchwały w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych szkół i placówek 

oświatowych wyniknęła z konieczności sprostowania błędu powstałego w trakcie tworzenia 

dokumentu elektronicznego przed przekazaniem aktu do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
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Województwa Wielkopolskiego (ukrycie dwóch kolumn w załączniku nr 4). Ponadto w załączniku nr 

8, z uwagi na jego dużą objętość, ograniczono liczbę powtarzających się wierszy i zmieniono nazwy 

kolumn. 

114 Uchwała Nr XIII/191/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym sprawozdaniu. 

115 Uchwała Nr XIII/192/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Miasta Poznania na rok 2019. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona radnym w odrębnym sprawozdaniu. 

116 Uchwała Nr XIII/200/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Poznania za 2018 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Poznania za 2018 rok. 

117 Uchwała Nr XIII/201/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 

2018 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 
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Rada Miasta Poznania udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania. 

118 Uchwała Nr XIII/195/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Poznaniu na 2019 rok. 

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

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

określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Poznaniu na 2019 rok, dokonano zmiany planu finansowego. Uaktualniono plan wydatków na 

2019 rok, przeznaczonych na realizację następujących zadań: 

1. „Realizacja Projektu profilaktyczno-edukacyjnego pn. Poznań Uzależniony od Profilaktyki”, 

zwiększenie o 120 000,00 zł. 

2. „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania”, zwiększenie 

o 536 000,00 zł. 

3. „Realizacja Programu Wsparcia Specjalistycznego”, zwiększenie o 305 484,00 zł. 

4. Realizacja „Programu pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, 

w budowaniu i utrwalaniu postaw trzeźwościowych”, zwiększenie o 10 207,00 zł. 

5. „Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci przejawiających symptomy ze spektrum 

FASD, dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz znajdujących się w grupie 

podwyższonego ryzyka uzależnienia od alkoholu”, zwiększenie o 2 723,00 zł. 

6. „Prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych i ich rodzin wraz z programem pomocy 

psychologicznej”, zwiększenie o 27 172,00 zł. 

7. „Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom”, zwiększenie 

o 10 000,00 zł 

8. „Prowadzenie postępowań w sprawie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób 

Nietrzeźwych”, zwiększenie o 5 744,00 zł. 

9. „Wyposażenie realizatorów i partnerów Programu w zasoby niezbędne do realizacji zadań”, 

zwiększenie o 385 826,40 zł. 

10. Realizacja projektu BaltCity Prevention w celu wdrożenia modelu wsparcia dzieci 
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i młodzieży w rozwiązywaniu problemów uzależnień, zwiększenie o 15 286,00 zł. 

11. Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień na terenie miasta Poznania, zwiększenie 

o 28 511,00 zł. 

119 Uchwała Nr XIII/194/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.  

Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 30.06.2019 

W ramach przeprowadzonej korekty zmodyfikowane zostało brzmienie priorytetów w ramach 

MPPPN 2018-2020. 

Środki finansowe w latach 2019-2020 zostały przesunięte między zadaniami w następujący sposób: 

1) na realizację działań minimalizujących występowanie ryzykownych zachowań związanych 

z zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży poprzez 

kształtowanie i wzmacnianie czynników chroniących w ramach realizacji programów rozwoju 

osobistego i społecznego, przeznaczono kwotę 70 000,00 zł; 

2) na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

przeznaczono kwotę 180 000,00 zł; 

3) na prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych, 

skierowanych do osób zagrożonych zażywaniem narkotyków i/lub środków psychoaktywnych, osób 

eksperymentujących z narkotykami i/lub środkami psychoaktywnymi oraz osób uzależnionych, 

przeznaczono kwotę 120 000,00 zł. 

Ponadto w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-

2020 wprowadzono zmianę porządkową w treści Programu wynikającą ze zmian organizacyjnych 

zachodzących w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, zgodnie z którymi 

kompetencje dotyczące realizacji zadań związanych z profilaktyką i działaniami prewencyjnymi 

przekazane zostały Straży Miejskiej Miasta Poznania. 

 

 


