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1 Uchwała Nr LXI/652/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Plan                                                Wykonanie                                            
1.119.700,00   (§ 3030)                   1.031.772,38  w tym: 
     65.000,00   (§ 4300)                      987.286,98 diety radnych 
                                                              10.034,91 podróże krajowe 
                                                              31.091,99 podróże zagraniczne 
                                                                3.358,50 szkolenia 
 

2 Uchwała Nr XV/121/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie 
należności pieniężnych przysługujących radnym Rady Miasta Poznania z tytułu podróży 
służbowych krajowych i zagranicznych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu wydano na podróże służbowe radnych:  
   - 10.034,91 podróże krajowe, 
   - 31.091,99 podróże zagraniczne. 
 

3 Uchwała nr XLI/476/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr LXXXIII/956/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2002r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu realizacji Programu Rewitalizacji Kamienic  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Aktualny stan zadłużenia z tytułu umowy 21.721 - 10.317.857,08 zł, termin spłaty ostatniej raty - 
2022 rok. W II półroczu 2019 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania 
miesięczne i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym. W dniu 13 września 2019 r. Miasto Poznań spłaciło kolejną ratę kapitałową  
w wysokości 1.719.642,86 zł i ratę odsetkową w wysokości 56.172,32 zł, a w dniu 13 grudnia 2019 r. 
ratę odsetkową w wysokości 47.624,36 zł.  
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2019 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2019 roku wraz z 
opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację dotyczącą 
indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2020 rok. 
 

4 Uchwała Nr LXXIII/1021/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie 
upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania  
i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publiczno-prawnym, stanowiących dochody Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2019 
Uchwała upoważnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 2 
uchwały do stosowania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym  
o wartości nieprzekraczającej 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do 
osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń wypłacanych przez właściwą jednostkę.  
 
1) ZGiKM: w II połowie 2019 r. Dyrektor ZGiKM GEOPOZ nie wydał żadnej decyzji na podstawie 
Uchwały nr LXXIII/1021/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. 
2) ZDM: do dnia 31.12.2019 r. Prezydent Miasta na wniosek dyrektora ZDM umorzył kwotę 
205.275,00 zł, rozłożył na raty kwotę 96.632,81 zł. Natomiast dyrektor ZDM umorzył kwotę 
191.043,37 zł, na raty rozłożył spłatę w wysokości 90.218,42 zł. 
3) PCŚ - opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień: 
W II półroczu 2019 r. wpłynęło 32 wnioski o ulgę w spłacie tych należności - załatwiono również 19 
wniosków, których postępowanie nie zakończyło się w I półroczu 2019. W tym okresie wydano: 
-21 decyzji o odmowie umorzenia lub rozłożenia na raty należności, 
-10 decyzji o rozłożeniu należności na raty na łączną kwotę 5 727,60 zł, 
- 9 podań zwrócono z powodu nieuiszczenia opłaty skarbowej, 
- w 6 przypadkach postępowanie w sprawie ulgi umorzono jako bezprzedmiotowe z powodu spłaty 
całej należności. 
Żadne zaległości nie zostały umorzone. 
 

5 Uchwała Nr LXXIII/1025/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Stan zadłużenia - 120.000.000,00 zł, termin wykupu - lata 2020-2021 
Miasto Poznań w dniu 23 grudnia 2019 r. dokonało wykupu obligacji serii F w wysokości 60 mln zł 
oraz zapłaty odsetek od obligacji:  
· serii F i G w wysokości odpowiednio 763.800,00 zł i 779.400,00 zł w dniu 23 grudnia 2019 roku,  
· serii H w wysokości 779.400,00 zł w dniu 27 grudnia 2019 roku.  
W celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank Pekao S.A. 
sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2019 roku. 
 

6 Uchwała Nr LXXVII/1157/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Umowa nr 682/2010/00004137/00 · stan zadłużenia 9.800.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 
2020 rok. 
W dniu 20 sierpnia 2019 roku Miasto zapłaciło odsetki od kredytu długoterminowego udzielonego 
w 2010 r. przez konsorcjum banków: ING Bank Śląski S.A. i mBank S.A w wysokości 54.837,04 zł oraz  
20 listopada 2019 roku w wysokości 54.837,04 zł. Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy 
Miasto przekazało wymagane przez Banki sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2019 roku. 
 

7 Uchwała Nr LXXIX/1192/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. zmieniająca 
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uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu 
zbiorowego i ochrony zdrowia w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Stan zadłużenia z tytułu umowy 25.701 – 293.400.000 zł, termin spłaty ostatniej raty – 2025 r. 
W II półroczu 2019 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne  
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniach 
13 września 2019 r. dokonano spłaty kapitału w wysokości 14.700.000,00 zł i zapłaty odsetek  
w wysokości 1.350.393,37 zł oraz 13 grudnia 2019 r. spłaty kapitału w wysokości 14.700.000,00 zł  
i odsetek w wysokości 1.287.456,39 zł.  
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2019 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2019 roku wraz  
z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację dotyczącą 
indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2020 rok. 
 

8 Uchwała Nr VIII/68/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W drugim półroczu 2019 roku wypłacono ogólnie za działania ratownicze i szkolenia 7 322,00 zł.  
W rozdziale na poszczególne jednostki OSP płatność przedstawia się następująco: 
· OSP Krzesiny – 2 534,00 zł w tym szkolenie strażaków – 0,00 zł; 
· OSP Kwiatowe – 4 074,00 zł w tym szkolenie strażaków – 0,00 zł; 
· OSP Głuszyna – 490,00 zł w tym szkolenie strażaków – 0,00 zł; 
· OSP GRS – 224,00 zł w tym szkolenie strażaków – 0,00 zł; 
· OSP Mistral – 0 zł. 
 

9 Uchwała nr XI/108/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zakresu i 
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów 
finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, a także 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała ma zastosowanie do  opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Poznania za pierwsze półrocze, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury  
i  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest 
Miasto Poznań. 
 

10 Uchwała Nr XV/155/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie emisji 
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obligacji Miasta Poznania oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Stan zadłużenia - 100.000.000,00 zł, termin wykupu – 2022-2026 rok 
W dniu 23 grudnia 2019 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2011 r. przez 
Bank PKO BP SA obligacji serii X w wysokości 824.450,00 zł, a 27 grudnia 2019 r. od obligacji serii Y 
w wysokości 674.550,00 zł. W celu spełnienia zapisów umowy Miasto przekazało wymagane przez 
Bank PKO BP S.A. sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2019 roku. 
 

11 Uchwała Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty 
prolongacyjnej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z ww. uchwałą opłata prolongacyjna ustalana jest z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu 
Miasta Poznania. Wpływy z opłaty prolongacyjnej ustalonej z tytułu udzielonych ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych pobieranych bezpośrednio przez tutejszy organ podatkowy w II półroczu 
2019 r. wyniosły 176 404,63 zł. Natomiast brak danych o dochodach z opłaty prolongacyjnej 
ustalonej z tytułu udzielonych ulg w spłacie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe. 
 

12 Uchwała Nr XXIII/300/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia 
niektórych cen i opłat. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 roku nastąpiły zmiany w cennikach wynajmu obiektów, cennikach usług dla klientów 
indywidualnych oraz cennikach reklam. 
 

13 Uchwała Nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 roku  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na 
obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla 
Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub 
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zwolnienie powiązane jest wyłącznie z remontami elewacji budynków zlokalizowanych na 
obszarach wymienionych w uchwale  lub remontami elewacji budynków wpisanych indywidualnie  
do rejestru zabytków. Dotyczy budynków, w których zakończono remont nie wcześniej niż w dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały oraz w których na co najmniej 60% powierzchni użytkowej, 
realizowana jest funkcja mieszkalna. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą nie skorzystał w II półroczu 2019 r. 
żaden podmiot. 
Spośród osób fizycznych w II półroczu 2019 r. ze zwolnienia w podatku od nieruchomości nabytego 
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na podstawie tej uchwały korzystało 36 obiektów podatkowych. Łączna kwota udzielonego z tego 
tytułu zwolnienia w II półroczu wyniosła 35.645,03 zł. 
 

14 Uchwała Nr LIV/816/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2013 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytów długoterminowych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Kredyty udzielone przez Bank Pekao S.A.: 
· umowa nr 2013/62/BSP - stan zadłużenia 10.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2020 rok 
· umowa nr 2013/63/BSP - stan zadłużenia 20.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2020 rok 
· umowa nr 2013/66/BSP - stan zadłużenia 32.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej rat - 2023 rok 
             RAZEM: 62.000.000,00 zł 
W dniu 30 września 2019 r. zostały uregulowane płatności odsetkowe z tytułu powyższych umów 
kredytowych w wysokościach: 
· z tytułu umowy nr 2013/62/BSP w wysokości 58.980,82 zł 
· z tytułu umowy nr 2013/63/BSP w wysokości 117.961,64 zł 
· z tytułu umowy nr 2013/66/BSP w wysokości 200.030,68 zł 
W dniu 30 grudnia 2019 r. zostały uregulowane płatności odsetkowe z tytułu powyższych umów 
kredytowych w wysokościach: 
· z tytułu umowy nr 2013/62/BSP w wysokości 58.980,82 zł 
· z tytułu umowy nr 2013/63/BSP w wysokości 117.961,64 zł 
· z tytułu umowy nr 2013/66/BSP w wysokości 200.030,69 zł 
Dodatkowo w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2019 roku. 
 

15 Uchwała Nr LXIII/988/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Poznania instrumentem płatniczym 
(terminale). 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z uchwałą umożliwiono zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Poznania 
tj.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty 
skarbowej, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany 
jest pieniądz elektroniczny. 
W  2019 r. wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dot. podatku od nieruchomości wyniosły  
1.247.084,39 zł, natomiast wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dot. opłaty skarbowej 
wyniosły 1.900.845,01 zł. 
 

16 Uchwała Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z późn. zmianami. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Zarządzono pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczono 9 inkasentów opłaty skarbowej 
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na terenie Miasta Poznania, określono wysokość wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania 
pobranych opłat w wysokości 6% wpływów oraz ustalono terminy płatności zainkasowanej opłaty 
skarbowej:  
1. opłatę skarbową pobraną w danym dniu inkasenci przekazują w całości na rachunek Urzędu 
Miasta dnia następnego; 
2. jeżeli termin płatności pobranej w danym dniu opłaty skarbowej przypada na sobotę lub dzień  
ustawowo wolny od pracy, pobraną opłatę należy przekazać następnego dnia po dniu lub dniach 
wolnych od pracy; 
3. inkasenci, którzy pobrali opłaty skarbowe w okresie od poniedziałku do niedzieli w kwocie 
nieprzekraczającej lub równej 500,00 zł, dokonują wpłat zainkasowanej opłaty skarbowej  
w następnym dniu roboczym po zakończeniu tego okresu. 
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w drodze inkasa w  2019 r. wyniosły 2.374.855,44 zł. Inkasentom 
opłaty skarbowej ww. okresie wypłacono wynagrodzenie w wysokości 154.220,00 zł. 
 

17 Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku 
Technologiczno-Przemysłowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. i Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Rubież. 
Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenach wymienionych Parków. Spośród osób prawnych w II półroczu 2019 r. ze 
zwolnienia skorzystał 1 podmiot, a deklarowana kwota zwolnienia w II półroczu 2019 r. wyniosła  
240.559,83 zł. W II półroczu 2019 r. ze zwolnienia nie skorzystała żadna osoba fizyczna. 
 

18 Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie zwolnienia  
z podatku od nieruchomości obiektów sportowych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystało w II półroczu 2019 r. 17 
podmiotów, a deklarowana kwota zwolnienia w II półroczu 2019 r. wyniosła  2.819.648,87 zł. 
Spośród osób fizycznych w  II półroczu 2019 r. ze zwolnienia dotyczącego obiektów sportowych 
skorzystał 1 podmiot. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w II półroczu wyniosła 
23.117,05 zł. 
 

19 Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie zwolnienia  
z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek 
pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla 
Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do 
rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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Przesłanką do podjęcia niniejszej uchwały była konieczność dostosowania zapisów do przepisów 
Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis. Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów 
zakończonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. Podmiot, aby skorzystać ze zwolnienia 
musi złożyć wymagane dokumenty w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym po raz 
pierwszy zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% poniesionych 
kosztów remontu elewacji, nie dłużej niż 10 lat. Uchwała jest kontynuacją uchwały  
nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 r. Spośród osób prawnych 
ze zwolnienia skorzystały w II półroczu 2019 r. 4 podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w II 
półroczu 2019 r. wyniosła 9.105,89 zł. Spośród osób fizycznych w  II półroczu 2019 r. ze zwolnienia 
korzystało 170 obiektów podatkowych. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w II 
półroczu wyniosła 116.880,93 zł. 
 

20 Uchwała Nr LXXIII/1147/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23-09-2014 r. w sprawie zwolnienia 
z opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych dokonał 
zwolnienia z opłaty za  wymianę 1 prawa jazdy. 
 

21 Uchwała Nr XVII/198/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytów długoterminowych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
· umowa nr 28 1020 4027 0000 1096 0275 1089 – stan zadłużenia 9.000.000,00 zł, termin spłaty 
ostatniej raty 2020 rok (PKO BP S.A.) 
· umowa nr 2687216/37/K/Ob./2015 – stan zadłużenia 32.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 
2027 rok (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 
 
W dniu 30 września 2019 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od kredytu udzielonego przez PKO BP 
S.A. w wysokości 48.092,05zł oraz od kredytu udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w 
wysokości 184.705,75zł. Natomiast w dniu 31 grudnia dokonano zapłaty odsetek od kredytu 
udzielonego przez PKO BP S.A. w wysokości 48.092,05zł, a w dniu 30 grudnia od kredytu 
udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w wysokości 184.705,75 zł. Ponadto w celu 
spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki sprawozdania 
budżetowe za II i III kwartał 2019 rok. 
 

22 Uchwała Nr XVIII/218/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej,  
a następnie do sposobu procedowania nad nim. 
 

23 Uchwała Nr XXVI/366/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 r. w sprawie zwolnienia 
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cmentarzy od podatku od nieruchomości. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie niniejszej uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty zajęte pod 
cmentarze oraz budowle lub ich części na nich posadowione, niepodlegające innym zwolnieniom 
ustawowym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż związana 
bezpośrednio z utrzymaniem cmentarzy. 
Ze zwolnienia określonego uchwałą w II półroczu 2019 r. nie skorzystał żaden podmiot. 
 

24 Uchwała Nr XXXV/587/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 
sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, gospodarki 
komunalnej, polityki społecznej i oświaty.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Stan zadłużenia z tytułu umowy 86.386 – 299.000.000,00 zł - termin spłaty ostatniej raty – 2031 rok 
W 2019 r. Miasto uruchomiło dwie transze kredytu z tytułu umowy 86.386 w łącznej wysokości 
150.000.000,00 zł, w tym: 100 mln zł - III transza uruchomiona w dniu 15 maja i 50 mln zł – IV 
transza uruchomiona w dniu 23 sierpnia.  
W II półroczu 2019 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne  
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.  
W II półroczu 2019 r. Miasto dokonało zapłaty rat odsetkowych w następujących wysokościach: 
· I transza: 13 września i 13 grudnia – po 488.707,40 zł w obu miesiącach, 
· II transza: 15 lipca – 251.932,88 zl, 14 października – 254.701,37 zł, 
· III transza: 14 sierpnia – 496.594,53 zł, 14 listopada – 485.915,07 zł, 
· IV transza: 14 listopada – 219.930,40 zł. 
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2019 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2019 roku wraz z 
opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację dotyczącą 
indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2020 rok. 
 

25 Uchwała Nr XXXVII/626/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 
dofinansowania projektu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta 
Poznania” dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16). 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Roboty budowlane dla wszystkich szkół zakończono, prace rozliczono. Aktualnie trwa rozliczanie 
projektu celem przekazania nakładów użytkownikom, trwa rozliczanie projektu z Instytucją 
Zarządzająca. 
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26 Uchwała Nr LIII/955/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 
dofinansowania projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na 
terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej  
w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (nr konkursu: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17). 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Roboty budowlane dla wszystkich szkół i Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 zakończono, prace 
rozliczono. Aktualnie trwa rozliczanie projektu celem przekazania nakładów użytkownikom, trwa 
rozliczanie projektu z Instytucją Zarządzająca. 
 

27 Uchwała Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, 
odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 
przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała jest realizowana przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta. 
 

28 Uchwała Nr LXII/1148/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 
dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 
6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu" dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (Nr konkursu: RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17). 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Projekt „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela 
w Poznaniu” jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu ustalono na dzień 30 
czerwca 2021 r. Na dzień 31.12.2019 r. – Spółka PIM ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy 
na realizację robót budowlano-montażowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima 
Lelewela w Poznaniu. 
 

29 Uchwała Nr LXIII/1158/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do 
km 243,50 (m. Poznań)” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, 
likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 21.01.2020 
2 stycznia 2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, natomiast 9 stycznia 2020 r. została 
podpisana umowa z archeologiem na przeprowadzenie prac archeologicznych. 
 

30 Uchwała Nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części 
położonych przy ul. Święty Marcin, tj. byłych Domów Towarowych Centrum, w których wykonano 
roboty budowlane. Zgodnie z brzmieniem projektu uchwały podatnicy po przeprowadzeniu 
remontu elewacji i ewentualnie innych robót będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia od 
podatku przez okres maksymalnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku podatkowego 
następującego po roku, w którym zakończono roboty budowlane. Zwolnienie dotyczy budynków lub 
ich części, w których realizowana jest funkcja biurowa, handlowa, hotelowa, gastronomiczna lub 
mieszana, obejmująca wyłącznie te funkcje. Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego 
uchwałą skorzystały w II półroczu 2019 r. 2 podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w II 
półroczu 2019 r. wyniosła 60.538,87 zł. 
Spośród osób fizycznych ze zwolnienia określonego uchwałą nie skorzystał w II półroczu 2019 r. 
żaden podmiot. 
 

31 Uchwała Nr LXXI/1290/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 17 października 2019 r. Miasto spłaciło kredyty zaciągnięte w Banku Polskiej Spółdzielczości 
S.A.  w następujących wysokościach: 
· umowa nr 2687216/135/JST/POZ/18 – 45.000.000,00 zł 
· umowa nr 2687216/136/JST/POZ/18 – 45.000.000,00 zł  
· umowa nr 2687216/137/JST/POZ/18 – 40.000.000,00 zł 
W dniu 30 września 2019 r. z tytułu powyższych umów kredytowych Miasto zapłaciło odsetki  
w wysokości:  
· umowa nr 2687216/135/JST/POZ/18, wysokość odsetek 213.238,35 zł,  
· umowa nr 2687216/136/JST/POZ/18, wysokość odsetek 215.506,85 zł, 
· umowa nr 2687216/137/JST/POZ/18, wysokość odsetek 192.569,85 zł. 
Natomiast 18 października 2019 r. zostały zapłacone odsetki w wysokości: 
· umowa nr 2687216/135/JST/POZ/18, wysokość odsetek 39.402,74 zł,  
· umowa nr 2687216/136/JST/POZ/18, wysokość odsetek 39.821,92 zł, 
· umowa nr 2687216/137/JST/POZ/18, wysokość odsetek 35.583,56 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umów Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank 
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sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2019 roku. 
 

32 Uchwała Nr LXXIV/1389/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu 
przejazdu przez linię kolejową E20", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu  
i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych (ZWP)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 30 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 

33 Uchwała Nr LXXIV/1403/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwalone stawki stanowią podstawę do wydawania decyzji ustalających wysokość zobowiązania 
podatkowego dla osób fizycznych na 2019 r. oraz określenia wysokości podatku w deklaracjach na 
podatek od nieruchomości na 2019 r. składanych przez osoby prawne oraz wydawania decyzji 
określających wysokość podatku. 
W 2019 r. wprowadzono w podatku od nieruchomości preferencyjną stawkę dla budynków i ich 
części zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w załączniku nr 2 do 
uchwały, położonych na obszarze wskazanym w załączniku nr 1, tj. dla nieruchomości  
zabudowanych, położonych przy ulicy Wrocławskiej, Św. Marcin oraz na Starym Rynku, a także 
wybudowanych przed 1 stycznia 1990 r. 
W II półroczu 2019 r. z ww. stawki skorzystało 13 nieruchomości  należących do osób fizycznych, 
skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku o kwotę 6.447,66 zł.  
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za II półrocze 2019 r. 
wynosi  24.229.444,99 zł. 
Spośród osób prawnych w II półroczu 2019 r. z preferencyjnej stawki skorzystało 27 nieruchomości, 
skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 
25.870,51 zł. 
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za II półrocze 2019 r. 
wynosi 176.814.505,38 zł. 
 

34 Uchwała Nr LXXIV/1404/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r  w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie niniejszej uchwały podatnicy, dokonując samoopodatkowania, deklarują  
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w składanych deklaracjach podatkowych wysokość podatku od środków transportowych na 2019 r. 
W przypadku braku złożenia deklaracji podatkowej przeprowadza się postępowanie podatkowe 
skutkujące określeniem wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków 
transportowych. Obowiązujące 85 stawek podatkowych cechuje: zróżnicowanie stawek dla 30 
kategorii środków transportowych w zależności od liczby osi, DMC pojazdu/zespołu pojazdów  
i rodzaju zawieszenia osi jezdnych, rozróżnienie stawek preferencyjnych w przypadku 6 kategorii 
środków transportowych: z emisją spalin najmniej obciążającą środowisko naturalne (EURO 5  
i EURO 6), z napędem hybrydowym, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną, 
wodór lub gaz ziemny.  
Wpływy za II półrocze 2019 r. z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 15.460.713,63 
zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku za II półrocze 2019 r. wyniosły 
22.021.278,99 zł. 
 

35 Uchwała Nr LXXV/1416/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie wyboru 
firmy audytorskiej na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta 
Poznania za lata 2018 i 2019. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2018  
i 2019 wybrano firmę audytorską: Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS" Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi. W dniu 30.12.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Poznań a Biurem Biegłych 
Rewidentów „EKO-BILANS" Sp. z o.o.„EKO-BILANS” Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania 
finansowego Miasta Poznania za rok 2018 i w dniu 26 kwietnia 2019 r. sporządziła sprawozdanie 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego Miasta 
Poznania za rok 2018 z opinią pozytywną. 
 

36 Uchwała Nr LXXV/1417/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wzory formularzy zostały udostępnione na stronie internetowej Miasta Poznania, a także  
w Oddziałach realizujących uchwałę. Formularze stanowią podstawę do wymiaru podatku. 
 

37 Uchwała Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu budżetu Miasta, a następnie do 
sposobu procedowania nad nim. 
 

38 Uchwała Nr V/54/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035", 
planowanego do dofinansowania w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport 
niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Został wybrany wykonawca, trwa opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta 
Poznania do roku 2035. 
 

39 Uchwała Nr X/138/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie udzielenia  
w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 29.04.2019 r. Miejski Konserwator Zabytków podpisał umowy dotacyjne na remont 26 
obiektów. Dwie umowy nie zostały zrealizowane, w tym jednej nie podpisali Beneficjenci. Kolejne 
dwie dotacje nie zostały zrealizowane w całości. Pozostałe prace wykonane zostały zgodnie z celami 
określonymi w umowach dotacyjnych. 
 

40 Uchwała Nr XIII/193/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytów na rynku krajowym zmieniona uchwałami: 
- Uchwała Nr XVII/272/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym, 
- Uchwała Nr XX/345/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
· umowa nr  2687216/235/JST/POZ/19 – stan zadłużenia 50.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
raty 2020 rok (Konsorcjum BPS S.A. i BGK) 
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 – stan zadłużenia 50.000.000,00 z termin spłaty ostatniej raty 
2020 rok (Konsorcjum BPS S.A. i BGK) 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 – stan zadłużenia 50.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
raty 2020 rok (Konsorcjum BPS S.A. i BGK) 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 – stan zadłużenia 43.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
raty 2025 rok (Konsorcjum BPS S.A. i BGK) 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – stan zadłużenia 20.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
raty 2025 rok (Konsorcjum BPS S.A. i BGK) 
W dniu 11 października 2019 r. rozstrzygnięty został przetarg na udzielenie i obsługę kredytów na 
rynku krajowym na łączną kwotę 651.545.000,00 zł. Miasto zawarło 15 umów kredytowych, w tym 
7 umów z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 19 listopada 2019 r. i 8 umów z Konsorcjum BPS S.A. i BGK.  
Pierwotnie postępowanie przetargowe opiewało na kwotę 796.545.000,00 zł, ale w trakcie 
prowadzonego postępowania kwota została zmieniona w dniu 24 września 2019 roku decyzją Rady 
Miasta Poznania, która podjęła uchwałę Nr XVII/272/VIII/2019, w wyniku której kwota planowanych 
do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym uległa zmianie do kwoty 651.545.000,00 zł. Następnie 
uchwałą Nr XX/345/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. kwota planowanych do 
zaciągnięcia kredytów została zmniejszona do kwoty 499.295.000,00 zł. 
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Ostatecznie w miesiącu grudniu 2019 roku na podstawie umów zawartych z Konsorcjum BPS S.A.  
i BGK, Miasto uruchomiło 3 kredyty krótkoterminowe (1-roczne) i 2 kredyty długoterminowe (6-
letnie), w tym z tytułu: 
· umowy nr 2687216/235/JST/POZ/19 – 50.000.000,00 zł w dniu 17 grudnia 2019 r., 
· umowy nr 2687216/234/JST/POZ/19 – 50.000.000,00 zł w dniu 18 grudnia 2019 r., 
· umowy nr 2687216/233/JST/POZ/19 – 50.000.000,00 zł, w dniu 27 grudnia 2019 r., 
· umowy nr 2687216/236/JST/POZ/19 – 43.000.000,00 zł, w dniu 30 grudnia 2019 r., 
· umowy nr 2687216/233/JST/POZ/19 – 20.000.000,00 zł, w dniu 31 grudnia 2019 r. 
Z tytułu przedmiotowych umów kredytowych w dniu 30 grudnia 2019 r. Miasto zapłaciło odsetki  
w wysokości:  
· umowa nr 2687216/235/JST/POZ/19 - kwota odsetek 39.890,41 zł,  
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 - kwota odsetek 37.219,18 zł, 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 - kwota odsetek 11.616,44 zł, 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 2.650,68 zł. 
 

41 Uchwała Nr XVII/272/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 
 
Patrz pkt. 40 
 

42 Uchwała Nr XVII/274/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania 
pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Podjęcie uchwały umożliwiło podpisanie w dniu 4 grudnia 2019 r. aneksu nr 3 do umowy  
nr DT/III/135/2018 oraz umów nr DT/III/120/19 i DT/III/121/2019, zawartych przez Miasto Poznań  
z Województwem Wielkopolskim. Dzięki solidarnemu współfinansowaniu przez samorządy 
działające w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna dojeżdża 
już z Poznania do Gniezna, Gołańczy, Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla, 
Rogoźna Wlkp. oraz Wrześni. W 2019 roku podpisano do umowy z dnia 6 września 2018 r. (umowa 
nr DT/III/135/2018) odpowiednio aneks wydłużający kursowanie pociągów PKM najpierw do 
Kostrzyna Wlkp. (od 1 września 2019 r.), a następnie do Wrześni (od 1 stycznia 2020 r.). Z dniem  
1 stycznia 2020 r. uruchamiane zostają także nowe połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do 
Gniezna (umowa nr DT/III/120/19) oraz do Rogoźna Wlkp. (umowa nr DT/III/121/2019). 
 

43 Uchwała Nr XVIII/299/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zarządzono pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczono 9 inkasentów opłaty skarbowej 
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na terenie Miasta Poznania, określono wysokość wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania 
pobranych opłat w wysokości 6% wpływów oraz ustalono terminy płatności zainkasowanej opłaty 
skarbowej:  
1. opłatę skarbową pobraną w danym dniu inkasenci przekazują w całości na rachunek Urzędu 
Miasta dnia następnego; 
2. jeżeli termin płatności pobranej w danym dniu opłaty skarbowej przypada na sobotę lub dzień   
ustawowo wolny od pracy, pobraną opłatę należy przekazać następnego dnia po dniu lub dniach 
wolnych od pracy; 
3. inkasenci, którzy pobrali opłaty skarbowe w okresie od poniedziałku do niedzieli w kwocie 
nieprzekraczającej lub równej 500,00 zł, dokonują wpłat zainkasowanej opłaty skarbowej  
w następnym dniu roboczym po zakończeniu tego okresu. 
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w drodze inkasa w  2019 r. wyniosły 2.374.855,44 zł. Inkasentom 
opłaty skarbowej ww. okresie wypłacono wynagrodzenie w wysokości 154.220,00 zł. 
 

44 Uchwała Nr XVIII/300/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwalone stawki stanowią podstawę do wydawania decyzji ustalających wysokość zobowiązania 
podatkowego dla osób fizycznych na 2020 r. oraz określenia wysokości podatku w deklaracjach na 
podatek od nieruchomości na 2020 r. składanych przez osoby prawne oraz wydawania decyzji 
określających wysokość podatku. 
W 2020 r. wprowadzono w podatku od nieruchomości preferencyjną stawkę dla budynków i ich 
części zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w załączniku nr 2 do 
uchwały, położonych na obszarze wskazanym w załączniku nr 1, tj. dla nieruchomości  
zabudowanych, położonych przy ulicy Wrocławskiej, Św. Marcin oraz na Starym Rynku, a także 
wybudowanych przed 1 stycznia 1990 r. 
 

45 Uchwała Nr XIX/335/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
relizację projektu pn. „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych 
w Poznaniu” planowanego do dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach naboru wniosków dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałanie 
4.5.4 . „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Trwa jego ocena merytoryczna. 
 

46 Uchwała Nr XX/345/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 
 
Patrz pkt. 40 
 

47 Uchwała Nr XX/347/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie 
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upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu pn. „Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu – wektoryzacja oraz 
uruchomienie e-usług” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 29 listopada 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek jest oceniany 
przez UMWW. 
 

48 Uchwała Nr XXI/370/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki 
Sportu i Rekreacji.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwałą ustalono stawki dotacji przyznawanej w 2020 r. na następujące zadania: 
1) 212,10 zł – godziny udostępnienia basenów; 
2) 101,50 zł – godziny udostępnienia hal sportowych; 
3) 57 295,10 zł – dla jednego ha terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji; 
4) 55,56 zł – dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego dla 
grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi; 
5) 55,56 zł – w skali roku dla jednej godziny udostępnienia obiektu Młodzieżowego Ośrodka 
Sportowego dla grup zorganizowanych i okolicznych szkół – realizacja programu zwalczania 
narkomanii. 
 

49 Uchwała Nr XXI/371/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów 
Poznańskich.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwałą ustalono stawki dotacji przedmiotowych na rok 2020 dla Zakładu Lasów Poznańskich. 
 

50 Uchwała Nr XXI/372/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze zostanie przedstawiona Radzie Miasta  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie do 31 sierpnia 2020 r. 
 

51 Uchwała Nr XXI/373/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. w sprawie budżetu 
Miasta Poznania na 2020 rok. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Poznania za pierwsze półrocze zostanie 
przedstawiona Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie do 31 
sierpnia 2020 r. 
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1 Uchwała nr LXXXVIII/487/1993 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wyrażenia 
zgody podmiotom gospodarczym na używanie lub rejestrację znaku towarowego zawierającego 
nazwę lub herb miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne wnioski w tej sprawie. 
 

2 Uchwała Nr LIV/810/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 
roku w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewóz 
taksówkami osobowymi.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała zobowiązuje taksówkarzy posiadających licencje wydane przez Prezydenta Miasta 
Poznania do realizowania jej postanowień, które sprawdzane są poprzez weryfikację wniosków 
aktualizacyjnych zwierających dane z legalizacji taksometru oraz kontrole przewoźników 
drogowych, co wynika z art.85 ustawy o transporcie drogowym i działania nadzorcze art. 83 ustawy.  
W wyniku tych działań w II półroczu 2019 przyjęto 636 wniosków aktualizacyjnych. 
 

3 Uchwała Nr LX/931/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 r. w sprawie obowiązku 
ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście 
wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich 
zatrudnionych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. egzamin zdało 28 osób. 
 

4 Stanowisko Nr LXVI/1040/VI/19/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 
poznańskiej przedsiębiorczości. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Podsumowano realizację programu szkoleń i doradztwa indywidualnego organizowanego przez 
Oddział Wspierania Przedsiębiorczości WDGR w roku 2019 dla osób planujących podjęcie 
działalności gospodarczej oraz dla czynnych mikroprzedsiębiorców. W ponad 70 szkoleniach 
uczestniczyło łącznie 2889 osób, natomiast 313 osób skorzystało z indywidulanych spotkań 
doradczych i coachingowych. Łącznie z usług OWP skorzystały 3002 osoby. 
W dniach 30.11 do 1.12.2019 r. w Przestrzeni Plus Jeden przy ul. Za Bramką 1 odbył się 
zorganizowany przez Poznańską Gildię Graczy i zespół Plus Jeden poznański PGG Jam: All Play, czyli 
programistyczny maraton (hackathon) tworzenia komputerowych gier dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych. Uczestnicy w liczbie 60 osób mieli również okazję porozmawiać  
o niepełnosprawności przed monitorem z ekspertami Poznańskiej Gildii Graczy. Eksperci PGG 
przedstawili, co mogą dać dzieciom gry terapeutyczno–rehabilitacyjne oraz jakie bariery  spotykają 
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niesłyszący i niedosłyszący gracze. 
 

5 Uchwała Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań 
związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub 
modernizację infrastruktury ogrodowej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
14 grudnia 2019 r. zakończyła się procedura udzielania, rozliczania i sprawozdania z otrzymanych 
dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów 
działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane 
w 2019 roku przez stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub 
rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej "ROD". Prezydent Miasta Poznania Zarządzeniem PMP nr 
409/2019/P udzielił dotacji z budżetu Miasta Poznania i przekazał na ten cel kwotę: 459 293,00 zł. 
Na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzono sprawozdania 13 Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
reprezentowanych przez Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Poznaniu, w tym jedno 
Stowarzyszenie Ogrodowe w Poznaniu. Zakończono realizację zadań związanych z rozwojem 
rodzinnych ogrodów działkowych przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury 
ogrodowej, realizowane w 2019 roku na kwotę: 459 293,00 zł. 
 

6 Uchwała Nr LXXI/1323/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie zasad 
usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła  
w życie z dniem 9 marca 2018 r., dała radzie gminy narzędzia prawne umożliwiające określenie  
(w drodze uchwały) m.in.  zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
na terenie miasta Poznania.  
Na postawie niniejszej uchwały Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Poznaniu wydaje postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. 
 

7 Uchwała Nr LXXI/1324/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 r. w sprawie 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła  
w życie z dniem 9 marca 2018 r., dała radzie gminy narzędzia prawne, umożliwiające kształtowanie 
polityki w zakresie ograniczania dostępności alkoholu, między innymi poprzez ustalenie w drodze 
uchwały, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy,  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy (miasta) i tak: 
· maksymalna liczba zezwoleń dla DETALU na terenie miasta Poznania wynosi: 
A (piwo) – 1000, w tym: Osiedle Stare Miasto – 105  
B (wino) – 1000, w tym: Osiedle Stare Miasto – 110, Krzyżowniki-Smochowice – 40 
C (wódka) – 1000, w tym: Osiedle Stare Miasto – 95, Krzyżowniki-Smochowice – 30 
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· maksymalna liczba zezwoleń dla GASTRONOMII na terenie miasta Poznania wynosi: 
A (piwo) – 870,  
B (wino) – 760,  
C (wódka) – 760. 
Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: DETAL 
  Rodzaj zezwolenia  Limit   Wykorzystanie limitu dzień: 31-12-2019 r. 
 Osiedle Stare Miasto   
 A  105  91 
 B  110  98 
 C    95   87 
 Osiedle Krzyżowniki-Smochowice   
 A  - - 
 B  40  17 
 C  30  17 
 Pozostała część miasta   
 A 895  862 
 B 850  850 (limit wykorzystany) 
 C 875  814 
 Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: GASTRONOMIA 
 Rodzaj zezwolenia   Limit    Wykorzystanie limitu dzień: 31-12-2019 r.  
 teren miasta Poznania   
 A  870  848 
 B  760  732 
 C  760  504 
 

8 Uchwała Nr XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie przepisów 
porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała zaczyna obowiązywać od dnia 1.01.2020 r. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 
wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek dot. uzyskania zezwolenia, o którym mowa  
w uchwale. 
 

2 Uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu  
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw 
lokalnych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r. dofinansowanie otrzymało 14 stowarzyszeń spełniających kryteria zawarte  
w przedmiotowej uchwale. Kwota na realizację zaplanowanych zadań wynosiła 2,8 mln zł. 
Wykonano 14 zadań związanych z budową sieci wod.-kan, nawierzchnią dróg i chodników na ogólną 
kwotę 2,7 mln zł. 
 

3 Uchwała Nr XLII/644/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. wydano 4 decyzje (w tym 1 uchylająca) dla przedsiębiorców na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Poznania. 
 

4 Uchwała Nr XLII/645/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. skontrolowano 5 przedsiębiorców między innymi w zakresie przestrzegania 
zapisów przedmiotowej Uchwały. Nie stwierdzono przekroczenia określonej kwoty za wywóz 1m3 
ścieków. 
 

5 Uchwała Nr LXII/965/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 r. w sprawie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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Porozumienie międzygminne zostało podpisane 10 czerwca 2014 r. i weszło w życie z dniem 1 lipca 
2014 r. 
 

6 Uchwała Nr LXIV/1015/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

7 Uchwała Nr LXIV/1016/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

8 Uchwała Nr LXIV/1020/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, 
Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

9 Uchwała Nr LXXIV/1172/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawarto w dniu 
14.11.2014 r. 
 

10 Uchwała Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W ramach realizacji uchwały: 
- prowadzone były działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzania 
stanu czystościowo-porządkowego, 
- na dzień 31-12-2019 r. w ewidencji zbiorników bezodpływowych wpisanych jest 3541 zbiorników. 
 
Wobec osób niestosujących się do przepisów prawa miejscowego strażnicy miejscy zastosowali 152 
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postępowania mandatowe, 29 pouczeń oraz skierowali 6 wniosków o ukaranie. 
 

11 Uchwała Nr LXVII/1236/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług  
i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r. uchwała była realizowana przez Usługi Komunalne (w części zapisów, które nie zostały 
uchylone przez WSA). Trwają prace nad przygotowaniem nowego Regulaminu korzystania  
z cmentarzy komunalnych. 
 

12 Uchwała Nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie uchwalenia 
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
obszaru miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Trwa współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi i sąsiednimi gminami w zakresie planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowych. 
 

13 Uchwała Nr VII/87/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Regulamin stanowi obowiązujący akt prawa miejscowego, określający zasady zbiorowego 
dostarcznia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Poznania. 
 

14 Uchwała Nr VIII/107/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
w Poznania na rok 2019. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została przekazana Dyrektorowi jednostki budżetowej Usługi Komunalne w celu realizacji.   
Program realizowany był w zakresie przewidzianym Ustawą o opiece nad zwierzętami, przede 
wszystkim poprzez: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
- zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących,  
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku; 
- sterylizację lub kastrację zwierząt w Mieście, w tym zwierząt właścicielskich z 50% 
dofinanasowaniem Miasta, 
- znakowanie (chipowanie) zwierząt w Mieście; 
- działania mające na celu poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
- podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
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15 Uchwała Nr X/143/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 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". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest 
realizowany na bieżąco przez Aquanet S.A. 
 

16 Uchwała Nr XVI/258/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
zaopiniowania rozszerzenia działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt, prowadzonego przez 
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  
o drobne wolno żyjące ssaki.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Kopia uchwały, potwierdzona za zgodność z oryginałem, została przekazana do Uniwersytetu celem 
jej wykorzystania przy ubieganiu się o zezwolenie na rozszerzenie prowadzonej działalności  
u Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
 

17 Uchwała Nr XVIII/297/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Podjęte działania:  
- opracowano koncepcje na realizacje instalacji odnawialnych źródeł energii dla Przedszkola nr 144 
na os. Czecha 144 oraz DPS przy ul. Konarskiego 11/13; 
- uruchomiono procedurę przetargową na realizację budowy pilotażowej instalacji fotowoltaicznej  
o mocy 10 kW na Przedszkolu nr 144 na os. Czecha 144; 
- w trakcie przygotowania porozumienie pomiędzy Geopoz, Instytutem Elektroenergetyki 
Politechniki Poznańskiej oraz WGK UMP dotyczące utworzenia mapy potencjału solarnego dla 
Miasta Poznania; 
- dotyczące uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie koncepcji możliwości budowy 
małej lokalnej biogazowni na terenie ZOO, wpisującej się w gospodarkę obiegu zamkniętego; 
 
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu w 2019 r. zlecił wykonanie audytów pod kątem zastosowania 
ogniw fotowoltaicznych w budynkach UMP wraz z koncepcjami projektowymi i szacunkowymi 
wycenami ich dostawy. Z analizy opracowań wytypowano dwa obiekty Urzędu Miasta Poznania 
mieszczące się przy pl. Kolegiackim 17 oraz przy ul. Libelta 16/20. Dla budynku Libelta 16/20 
zlecono projekt wykonania ogniw fotowoltaicznych. 
Dla budynku przy pl. Kolegiackim 17 zlecono ekspertyzę wytrzymałości konstrukcji dachu pod kątem 
zastosowania fotowoltaiki. Kolejnym etapem jest opracowanie wizualizacji w celu uzgodnień  
z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii 
konserwatora, planowane jest przygotowanie projektu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń 
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18 Uchwała Nr XVIII/298/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie sprawozdawczym, w związku z rezygnacją dwóch przedstawicieli Miasta w Zgromadzeniu 
Związku skład osobowy ww. organu został zaktualizowany, tak aby łączna liczba przedstawicieli była 
zgodna ze statutem Związku. 
 

19 Uchwała Nr XVIII/303/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia  
w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz 
sposobu ich pobierania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przedmiotowa uchwała jest realizowana poprzez stosowanie stawek w niej określonych. 
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1 Uchwała Nr XLII/444/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku jej podziału. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r.: 
- wydano 102 decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach – 745 989,68 zł 
- wpływy budżetowe 870 211,58 zł, 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty – 10,78 %. 
 

2 Uchwała Nr XLII/445/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r.: 
- wydano 76 decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach – 415 283,70 zł, 
- wpływy budżetowe 866 430,65 zł, 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty – 21,05 %. 
 
Ad. 1 i 2  - wykonanie wpływów do budżetu z opłat adiacenckich nastąpiło w 126 %. 
 

3 Uchwała nr CII/1188/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 12 września 2006r. w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Poznania, położonych w Poznaniu przy al. Wielkopolskiej, na rzecz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Obecnie rozważana jest możliwość przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu innej 
nieruchomości, która mogłaby być wykorzystywana na cele sakralne i zaspokoiłaby roszczenia 
Parafii. 
 

4 Uchwała nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 roku:  
- zbyto 30 nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz 25 nieruchomości w trybie 
przetargowym, 
- obciążono służebnościami przesyłu 26 nieruchomości miejskich (przy założeniu 
działka=nieruchomość), 
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- zawarto 6 aktów notarialnych ustanowienia służebności gruntowych na podstawie, których 
obciążono 12 nieruchomości (tj. działek) 
- nabyto 17 nieruchomości, 
 

5 Uchwała Nr V/27/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie bonifikat 
od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. nie zawarto umów sprzedaży za cenę uwzględniającą bonifikatę wynikającą  
z ww uchwały. 
 

6 Uchwała Nr XXIV/314/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, sprzedawanej lub oddawanej  
w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. nie udzielono żadnych bonifikat na podstawie ww. uchwały. 
 

7 Uchwała Nr XL/602/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 
warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 
wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na 
raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Wydanano 1 decyzję administracyjną ustalającą opłatę za przekształcenie z uwzględnieniem 
bonifiakty wynikającej z ww. uchwały. 
 

8 Uchwała Nr LXXIV/1397/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 
bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na 
rzecz użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Projekt protokołu został przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, jednak 
dotychczas nie został on podpisany przez strony, wobec czego jest dalej na etapie przygotowania. 
Obecnie WGN zwrócił się do rzeczoznawcy majątkowego o potwierdzenie aktualności 
sporządzonego operatu szacunkowego. 
 

9 Uchwała Nr LXXV/1418/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej 
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u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Ludgardy, na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu Prowincji 
św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Ludgardy, stanowiącej 
własność Miasta Poznania, przeznaczonej do zbycia na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu 
Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce  
w formie darowizny. 
W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy terenowo-prawnej projekt Zarządzenia nie 
został przekazany do dalszego procedowania. 
 

10 Uchwała Nr III/18/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie bonifikaty dla 
Fundacji Familijny Poznań od ceny sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości miejskiej, 
położonej w Poznaniu przy ul. Fabianowo 29. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 12296/12966  
części, położonej w Poznaniu przy ul. Fabianowo 29, przeznaczonej do zbycia w trybie 
bezprzetargowym  na rzecz Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty (wcześniej Fundacja Familijny 
Poznań). 
Przed podjęciem zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania konieczne było wyodrębnienie lokalu 
mieszkalnego oraz założenie dla niego księgi wieczystej.  
Po podpisaniu ww. zarządzenia przez Prezydenta Miasta Poznania oraz protokołu z rokowań będzie 
można przystąpić do zawarcia umowy notarialnej z Fundacją. 
 

11 Uchwała Nr IX/124/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie wysokości  
i warunków udzielania osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty od 
rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie ww. uchwały rozpatrzono w II półroczu 2019 r. 41 wniosków. 
 

12 Uchwała Nr XV/226/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie bonifikaty 
dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży 
nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 35. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Został przygotowany projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 
35, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzeatrgowym na rzecz Uniwersyetetu Medycznego im. 
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Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
 

13 Uchwała Nr XIX/321/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie warunków 
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała określa warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały z tej 
dyspozycji zwolnione. Realizując zapisy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań  
a organami Policji 2 lipca 2019 r. oraz mając na uwadze zasady racjonalnego gospodarowania 
zwolnionym z dyspozycji przez organy Policji zasobem komunalnym, wypracowano warunki 
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, które 
uwzględniają m.in. okres zamieszkiwania w lokalu oraz termin zapłaty należności. Łączna bonifikata 
nie może przekraczać 90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, a będzie udzielana najemcom 
którzy wniosek o sprzedaż złożyli do dnia wejścia w życie nin. Uchwały lub złożą do 31.12.2022 r. po 
spełnieniu pozostałych warunków wynikających z uchwały. Przeznaczenie lokali do sprzedaży jest 
elementem realizacji zawartego porozumienia i umożliwi najemcom lokali mieszkalnych nabycie ich 
na własność od Miasta Poznania. 
 

14 Uchwała Nr XX/346/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie warunków 
udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  
i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 
13.12.2019 r. i weszła w życie 27 grudnia 2019 r. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 
zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek 
pomocniczych - osiedli. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r. wypłacono łącznie 511 031 zł na diety dla członków organów jednostek pomocniczych. 

2 Uchwała Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 r. w sprawie 
powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i  opłat za korzystanie  
z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta - 
osiedlom.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie uchwały Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenia: 
· 513/2018/P z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia 
komunalnego przekazanego Osiedlu Piątkowo, położonego na os. Stefana Batorego, 
·  613/2018/P z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia 
komunalnego przekazanego Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, położonego między ulicami 
Tczewską, Lubowską i Braniewską, 
· 494/2018/P z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia 
komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna, 
· 576/2018/P z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za 
korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna. 
 

3 Uchwała Nr 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.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W oparciu o naliczone przez Wydział Budżetu i Kontrolingu na 2020 r. środki wolne przeznaczone na 
statutową działalność jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 24 072 435,00 zł,  rady osiedli 
przyjęły projekty planów wydatków. 
 

4 Uchwała Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała określa dla jednostek pomocniczych Miasta – osiedli wysokość środków wolnych 
naliczanych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w latach 2020-2023 (w kwocie 5.000.000,00  zł 
corocznie)  oraz  wysokość środków na dofinansowanie realizacji zadań wyłonionych w drodze 
konkursu zgłoszonych przez osiedla (w kwocie po  7.000.000,00 zł w latach 2021 oraz 2023). 
Ustalono także na lata 2020- 2023 środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych w łącznej 
wysokości 40.000.000,00 zł. 
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1 Uchwała nr LII/703/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia 
zadań z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem związków sportowych (dot. programu 
„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistrzostwa sportowego”).  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie uchwały Miasto Poznań podpisało umowy ze związkami sportowymi, które 
dofinansowują szkolenie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  
w następujących dyscyplinach: hokej na trawie,pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo. Umowy zostały 
podpisane z Polskim Związkiem Kajakowym, Polskim Związkiem Hokeja na Trawie oraz Polskim 
Związkiem Pływackim. Środki przeznaczone są na zgrupowania i konsultacje, zawody krajowe. 
 

2 Uchwała Nr XXVIII/389/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie 
powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia 
niektórych cen i opłat. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwałą powierzono Prezydentowi Miasta Poznania uprawnienie do określenia sposobu ustalenia 
cen i opłat za korzystanie z obiektu zakładu budżetowego Pływalna Miejska Atlantis. Uchwałę  
w imieniu Prezydenta realizuje Pływalnia Miejska Atlantis. Uchwała jest realizowana na bieżąco. 
 

3 Uchwała Nr XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie 
ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Nagrody sportowe zostały przyznane w I półroczu 2019 r. na podstawie poprzedniej uchwały  
Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia 
nagród oraz wyróżnień sportowych. 
 

4 Uchwała Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie stypendiów 
sportowych Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia sportowe. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 11 grudnia 2019 r. o godzinie 13.00 w sali nr 29 Urzędu Miasta Poznania odbyło się 
posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Obradom 
przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Wryk.  
Zgodnie z ustalonymi kryteriami i regulaminem przyznawania stypendiów Przewodniczący 
przedłożył nazwiska sportowców, kandydatów do stypendium sportowego, którzy kwalifikują się do 
jego otrzymania. Sportowców podzielono na 5 grup, w zależności od osiągniętego wyniku 
sportowego w 2019 r. Po krótkiej prezentacji nastąpiła dyskusja, w wyniku której przyznano 21 
wyróżnień. Stypednia będą wypłacane od stycznia do grudnia 2020 r. a ich wysokość została 
zróżnicowana i waha się od kwoty 750 zł do kwoty 4000 zł miesięcznie. 
 

5 Uchwała Nr XX/350/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie połączenia 
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samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania: Pływalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu 
oraz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała dotyczy połączenia zakładu budżetowego Atlantis z zakładem budżetowym Poznańskimi 
Ośrodkami Sportu i Rekreacji i związanych z tym kwestii organizacyjnych, finansowych oraz 
kadrowych ww. zakładów budżetowych. Przygotowano projekt regulaminu organizacyjnego, 
regulaminu pracy, projekt planu finansowego. 
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1 Uchwała Nr XLIV/462/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Jarogniewa Drwęskiego.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie pominika upamiętniajacego 
Jarogniewa Drwęskiego. 
 

2 Uchwała Nr LXXII/758/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-06-30 

na dzień 31.12.2019 
W roku 2019, na postawie rozpatrzonych wniosków, po ich weryfikacji dotacjami objęto  
26 obiektów (uchwała Nr X/138/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16.04.2019 r. ). 
 

3 Uchwała Nr XXIII/209/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 9 października 2007 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Panią Krystynę Feldman.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
18 września 2019 r. na posiedzeniu Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania 
omawiano formy i lokalizacje pomnika upamiętniającego Krystynę Feldman. Przedstawiona przez 
wnioskodawców forma pomnika została zaakceptowana przez Członków Zespołu, natomiast 
zaproponowana lokalizacja na Moście Teatralnym nie uzyskała aprobaty Zespołu.  
Na kolejnym posiedzeniu 11 grudnia 2019 r. Członkowie Zespołu, po zapoznaniu się z opinią 
Koordynatora ds. Dostępności Przestrzeni Publicznej,  zajmowali się poszukiwaniem lokalizacji dla 
pomnika, wskazując wstępnie obszar Ronda Kaponiera. O opnię w tej sprawie postanowiono 
wystąpić do ZTM. 
 

4 Uchwała Nr XLII/662/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Wdzięczności - Pomnika Najświętszego Serca 
Jezusowego.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie Pomnika Wdzięczności - Pomnika 
Najświętszego Serca Jezusowego. 
 

5 Uchwała Nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 r. w sprawie zasad 
wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Zespół do spraw wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania powołany Zarządzeniem 
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Prezydenta Miasta Poznania Nr 222/2019/P w dniu 7 marca 2019 r. w okresie objętym 
sprawozdaniem spotkał się dwa razy: 
I. Na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r.  omawiano następujące tematy: 
1.Pomnik Wypędzonych - korespondencja;  
2.Pomnik upamiętniający osobę Bohdana Smolenia – wniosek uzupełniony przez wnioskodawców  
w zakresie formy pomnika, 
3.Pomnik upamiętniający Wojciecha Bogusławskiego – informacja po spotkaniu  
z wnioskodawcą, 
4.Pomnik upamiętniający Kuklińskiego - zaopiniowanie formy i lokalizacji pomnika, 
5.Pomnik upamiętniający Krystynę Feldman - zaopiniowanie formy i lokalizacji pomnika. 
 
II. Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r.  omawiano następujące tematy: 
1.Pomnik upamiętniający Krystynę Feldman – lokalizacja, opinia Koordynatora ds. Dostępności 
Przestrzeni Publicznej; 
2.Pomnik-ławeczka Wincentego Różańskiego - zaopiniowanie wniosku w sprawie wzniesienia 
pomnika na terenie miasta Poznania. 
 

6 Uchwała Nr XLVII/815/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W związku z ograniczeniem środków w budżecie miasta na rok 2020 Wydział Urbanistyki  
i Architektury przewiduje rocznie organizację tylko jednego konkursu na pomnik. W związku  
z powyższym organizacja konkursu na obelisk upamiętniający "Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata" została przesunięta z roku 2020 na rok 2021. 
 

7 Uchwała Nr L/876/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Dowódców Powstania Wielkopolskiego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 30.07.2019 r. ogłoszono wyniki konkursu na Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 
Zwycięska praca konkursowa przewiduje lokalizację pomnika Dowódców Powstania 
Wielkopolskiego w parku, który ma być utworzony w bezpośrednim otoczeniu Muzeum. 
Organizacja konkursu na pomnik Dowódców Powstania Wielkopolskiego uzależniona jest od 
realizacji budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 
 

8 Uchwała Nr LXXII/1352/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację budowy pomnika upamiętniającego wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny 
światowej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wstrzymanie realizacji uchwały do czasu rozstrzygnięcia konkursu na pomnik wypędzonych 
Wielkopolan w czasie II wojny światowej. Ogłoszenie drugiego konkursu na formę pomnika 
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planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r. 
 

9 Uchwała Nr LXXII/1353/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W związku z ograniczeniem środków w budżecie miasta na rok 2020, Wydział Urbanistyki  
i Architektury przewiduje rocznie organizację tylko jednego konkursu na pomnik. Mając na uwadze 
powyższe organizacja konkursu na pomnik upamiętniający Żołnierzy Wyklętych została przesunięta 
z 2020 roku na rok 2022. 
 

10 Uchwała Nr LXXIII/1380/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Wojciecha Bogusławskiego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r. Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta 
Poznania, po odbytym spotkaniu wnioskodawców z Dyrektorem UA, przedstawiono Członkom 
Zespołu stanowisko Stowarzyszenia Kulturalnego im. Wojciecha Bogusławskiego. Stowarzyszenie 
konsekwentnie wskazuje  teren przed wejściem do Teatru Polskiego, jako najkorzystniejszą 
lokalizację dla wzniesienia pomnika Wojciecha Bogusławskiego. Obecnie teren objęty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum 2”, którego ustalenia nie 
przewidują lokalizacji pomnika w proponowanym przez Stowarzyszenie miejscu. 
Członkowie Zespołu wstrzymali się od zajęcia stanowiska w sprawie lokalizacji pomnika do czasu 
podjęcia decyzji planistycznych na terenie przed Teatrem Polskim. 
 

11 Uchwała Nr V/46/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Bohdana Smolenia. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta 
Poznania, Członkowie zaakceptowali wskazaną przez wnioskodawców formę pomnika i jego 
lokalizację na skwerze położonym przy ul. Strzałowej/Rybaki w Poznaniu. W sprawie lokalizacji 
pomnika wystąpiono o opinię do ZDM. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Zarządcy terenu,  
kolejnym etapem będzie debata publiczna na temat projektu pomnika na podstawie koncepcji 
formy pomnika przedstawionej we wniosku. 
 

12 Uchwała Nr VI/69/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie przyjęcia 
Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W ramach obszaru SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.  
Podprogramu KADRY KULTURY: 
– zrealizowano we współpracy z bezpośrednim Wykonawcą NU Foundation cykl warsztatów 
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wydobywczych oraz problemowo – fokusowych, adresowanych do poznańskiego i wielkopolskiego 
sektora kultury; 
– przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego związanego z przygotowaniem opracowania 
stanowiącego studium praktyk i standardów współpracy sektora kultury z sektorem biznesu w 
perspektywie lokalnej (Poznań), regionalnej (Wielkopolska), krajowej, europejskiej i 
pozakontynentalnej;  
Opracowanie zostało przygotowane przez 3 osoby (dr. Marcina Poprawskiego, dr Agatę Wittchen – 
Barełkowską oraz Mikołaja Maciejewskiego) i oddane w terminie 16.12.2019 r. 
– podjęto współpracę w Plus Jeden oraz partnerem strategicznym Polskim Funduszem Rozwoju w 
realizacji bezpłatnych warsztatów „Projektanci Innowacji PFR”, adresowanych do przyszłych 
innowatorów w branży kreatywnej. 
Warsztaty odbyły się 25.11.2019 r. w miejskiej przestrzeni coworkingowej Plus Jeden. 
 
W ramach obszaru MIASTO W ROLI PARTNERA KULTURY: 
- kontynuowano prace dotyczące stworzenia strony internetowej Wydziału Kultury jako 
praktycznego narzędzia pozyskiwania danych o działaniach, procedurach Wydziału (we współpracy 
z Wydziałem Organizacyjnym UMP) 
- wydano nakładem 100 egzemplarzy Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura relacji. 
Mapa idei. (we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania) 
 

13 Uchwała Nr XV/235/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta 
Poznania, Zespół negatywnie zaopiniowł wskazaną przez wnioskodawców formę pomnika. 
Lokalizacja na skwerze im. R. Kuklińskiego została zaakceptowana ogólnie, ponadto wskazano też 
konieczność uzyskania opinii ZZM w sprawie lokalizacji. Forma pomnika zostanie wyłoniona  
w drodze konkusu, którego organizacja przewidziana jest na rok 2024 r. 
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1 Uchwała Nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 
określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019r. wydano 5 zgód na najem nieruchomości oraz 2 zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym ruchomości. Zgody (obie w dniu 14.11.2019 r.) dotyczyły Wielospecjalistycznego 
Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na zbycie w trybie bezprzetargowym ruchomości w postaci aparatu 
EMG Keypoint oraz aparatu do operacji zaćmy CataRhex. 
 

2 Uchwała Nr XXVIII/384/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury wyłonienia nabywcy akcji Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Od 2012 r. prace związane z wyłonieniem nabywcy akcji spółki MPGM S.A. zostały zawieszone. 
W związku z opracowaną przez Biuro Nadzoru Właścielskiego koncepcją alternatywnego 
zadysponowania akcjami MPGM S.A. w zakresie dokonania podziału spółki w trybie art. 529 ust. 1 
pkt 4 ksh (podział przez wydzielenie) Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o przesunięciu 
decyzji o realizacji projektu podziału spółki MPGM S.A. (podział przez wydzielenie) na rok 2019. Do 
tego czasu Prezydent polecił dopracowanie wszystkich kwestii organizacyjnych związanych  
 planowanym podziałem. 
W roku 2019 BNW nie uzyskało zgody Prezydenta Miasta Poznania na kontynuowanie projektu. 
 

3 Uchwała Nr LVII/882/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2013 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie nieodpłatnego zbycia do 7% udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 
w Poznaniu Sp. z o.o. na rzecz uprawnionych pracowników Spółki. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Nie podjęto działań z uwagi na brak spełnienia warunków nieodpłatnego zbycia do 7% udziałów  
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. na rzecz uprawnionych 
pracowników Spółki. 
W przypadku ziszczenia się warunków powodujących konieczność nieodpłatnego zbycia do 7% 
udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. na rzecz 
uprawnionych pracowników Spółki, podjęte zostaną działania zgodnie z zapisami uchwały oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 

4 Uchwała Nr LXXIV/1400/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 
wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 
zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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Miasto Poznań jest w trakcie przygotowania procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
ZKZL sp. z o.o., w tym sporządzenia wyceny wartości działek mających stanowić przedmiot aportu 
oraz przygotowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w tej sprawie. Wniesienie 
aportem ww. działek będzie mogło nastąpić po podaniu do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami  nie jest możliwe wniesienie aportem do spółki ZKZL sp. z o.o. pola oznaczonego 
w miejscowym planie zagospodarowania symbolem Kx1 – trakt ruchu pieszego (obręb Kobylepole, 
arkusz 14, działki nr 6/32, 6/39, 7/29). W związku z powyższym aportem do Spółki wniesione 
zostaną wyłącznie pola inwestycyjne oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego symbolami: Ma2, Ma3 i Za2 (obręb Kobylepole, arkusz 14, działki nr 6/33, 6/36, 
6/38, 7/28, 6/34, 7/31, 6/31, 6/40, 7/30). Z uwagi na fakt, iż Spółka planuje zagospodarować 
również pole oznaczone symbolem Kx1 trwają ustalenia dotyczące możliwości umownego 
udostępnienia spółce działek, które są objęte tym polem. 
 

5 Uchwała Nr LXXIV/1401/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 
wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 
zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 18 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak zaakceptował 
rekomendację Zastępców Prezydenta Miasta Poznania, Mariusza Wiśniewskiego oraz Bartosza 
Gussa, w przedmiocie inwestycji przy ul. Roboczej, podejmując decyzję o odstąpieniu od 
kontynuacji projektu w ramach konsorcjum spółek PTBS sp. z o.o. oraz Targowiska sp. z o.o.  
i wystawieniu nieruchomości Miasta Poznania oraz spółki Targowiska sp. z o.o. na sprzedaż w tym 
samym terminie. 
Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o skierowaniu do Rady 
Miasta Poznania projektu uchwały w sprawie uchylenia tej uchwały. Biuro Nadzoru Włacicielskiego 
podjęło działania zmierzające do uchylenia uchwały. 
 

6 Uchwała Nr VIII/100/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. zmieniająca uchwałę  
Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia 
samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstwie wniosków z analizy umowy z dnia 31 lipca 2018 r., zawartej pomiędzy Miastem Poznań 
a spółką ZKZL sp. z o.o., w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań własnych oraz 
przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej, co zostało potwierdzone opinią 
prawną Zespołu Radców Prawnych UMP (Or-XVI.074.4.327.2019.MA), zidentyfikowano konieczność 
wyeliminowania uchwały z przestrzeni prawnej.  
Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o skierowaniu do Rady 
Miasta Poznania projektu uchwały w sprawie uchylenia tej uchwały. Biuro Nadzoru Właścicielskiego 
podjęło działania zmierzające do uchylenia uchwały. 
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7 Uchwała Nr XX/349/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe 
Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. 
Jana Kasprowicza. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Miasto Poznań jest w trakcie przygotowania procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
MTP sp. z o.o., w tym sporządzenia wyceny wartości działek mających stanowić przedmiot aportu 
oraz przygotowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w tej sprawie. Wniesienie 
aportem ww. działek będzie mogło nastąpić po podaniu do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wniesienie działek do spółki MTP sp. z o.o. 
planowane jest do końca marca 2020 roku. 
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1 Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie nazewnictwa 
ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała ustala zasady nadawania, zmiany, zmiany zasięgu oraz znoszenia nazw ulic i placów 
będących drogami publicznymi, dróg wewnętrznych i innych obiektów nazewniczych.  
ZGiKM GEOPOZ przygotował 18 projektów uchwał nazewniczych, w tym 9 na wniosek i 9  
z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania, uwzględniając wytyczne zawarte w przywołanej uchwale. 
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1 Uchwała Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami 
proekologicznymi. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r. w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzonych  
2 naborów złożono 285 wniosków (I nabór – 219 szt. + II nabór – 66 szt.) na udzielenie dotacji 
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. W wyniku 
przeprowadzonej przez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wstępnej oceny formalnej 
(brak wymaganych załączników) oraz nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektora nadzoru 
podczas przeprowadzonej kontroli przedwykonawczej (np. brak źródeł ciepła na paliwo stałe, 
uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone do przewodu kominowego piece, wcześniejsze 
założenie ogrzewania proekologicznego) łącznie 28 wniosków z obydwu naborów zostało 
odrzuconych. Dodatkowo w 35 przypadkach wnioskodawcy wycofali swoje wnioski. Na podstawie 
oceny Komisji do realizacji zaakceptowano łącznie 222 wnioski na 304 lokali, w których znajduje się 
510 pieców. Przygotowano 222 umowy dotacyjne (174 + 48) na łączną kwotę 1 484 856,80 zł na 
udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami 
proekologicznymi, w tym: 
· 11 (7 + 4) umów dot. podłączenia do m.s.c, 
· 199 (159 + 40) umów dot. zmiany na ogrzewanie gazowe, 
· 10 (7 + 3) umów dot. zmiany na ogrzewanie elektryczne, 
· 2 (1 +1) umów dot. zmiany na pompę ciepła. 
Do dnia 30 września 2019 r. w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska złożono 191 
formularzy rozliczeniowych. Wszystkie formularze rozliczeniowe zostały przekazane do inspektora 
nadzoru, celem przeprowadzenia kontroli powykonawczych. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono zgodność dokumentów rozliczeniowych ze stanem faktycznym i wypłacono łącznie 182 
dotacji w kwocie 1 166 906,30 zł. W 243 lokalach zlikwidowano 399 pieców na węgiel i drewno. 
Dzięki przeprowadzonym modernizacjom ogrzewania zredukowano ilość spalanego opału o 787,52 
ton węgla i o 396 m³ drewna. 
 

2 Uchwała Nr XXXVI/614/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 
ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany 
hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Prowadząc czynności w zakresie respektowania zapisów uchwały strażnicy miejscy przeprowadzili 
125 kontroli lokali niezabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku. Wobec 
osób niestosujących sie do przepisów prawa miejscowego zastosowali 3 postepowania mandatowe. 
 

3 Uchwała Nr LIV/978/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie "Programu 
ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
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Środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) co cztery lata przygotowuje się Program Ochrony 
Środowiska dla Miasta Poznania, co dwa lata jest sporządzany raport z realizacji zadań przyjętych  
w Programie. Zakończono zbieranie i zestawianie informacji za lata 2017 i 2018, przekazanych przez 
wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze na temat stanu realizacji 
zadań monitorowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 („Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań 
monitorowanych”) do Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020  
z perspektywą do 2024 roku. 
Na podstawie zebranych danych został przygotowany raport z realizacji zadań z zakresu ochrony  
i poprawy stanu środowiska przyjętych w Programie obejmujący lata 2017-2018.  
Raport został przesłany Radzie Miasta Poznania. 
 

4 Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie “Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o działaniach wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem - po 
zakończeniu każdego roku kalendarzowego, przygotowywana jest w formie sprawozdania 
sporządzanego do końca I półrocza roku następnego. 
 

5 Uchwała Nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2019 
Zadanie dot. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania zostało przekazane 
do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. 
 

6 Uchwała Nr XI/160/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przeprowadzenia akcji „Poznań 
bez plastiku”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, w drugiej połowie 2019 r., odstąpił od zakupu na rzecz Urzędu 
Miasta Poznania plastikowych jednorazowych produktów, zamawiając w ich miejsce produkty 
ekologiczne (biodegradowalne). Ponadto celem ograniczenia wytwarzania przez Urząd plastikowych 
odpadów odstąpiono także od zakupu wody mineralnej w plastikowych butelkach jednorazowych 
oraz szklanych butelkach jednorazowych. W budynkach Urzędu Miasta Poznania zainstalowano 
również urządzenia chłodzące i podgrzewające wodę, podłączone bezpośrednio do sieci 
wodociągowej oraz dystrybutory wody z butlami wielokrotnego użytku. Ponadto przy współpracy ze 
spółką AQUANET zaopatrzono sekretariaty Wydziałów/Biur Urzędu Miasta Poznania w szklane 
dzbanki, w których podawana jest woda na spotkaniach organizowanych przez Urząd. Natomiast na 
potrzeby pracowników realizujących zadania służbowe poza budynkami Urzędu Miasta Poznania, 
zakupiono butelki wielokrotnego użytku.  
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, celem zwiększenia świadomości pracowników Urzędu 
w kwestii sposobu segregacji odpadów, umieścił w pomieszczeniach socjalnych plansze 
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informacyjne zgodne z zaleceniami GOAP-u.   
 
Oddział promocji w Gabinecie Prezydenta przeprowadził kampanię społeczną promującą 
ograniczenie zużycia plastiku oraz nawykową segregację odpadów. Akcja wykorzystywała szereg 
działań promocyjnych – reklamy outdoorowe, animacje w transporcie publicznym oraz 
wykorzystanie profili własnych Miasta w mediach społecznościowych. Wszystkie formaty 
wykorzystane na potrzeby kampanii, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem 
poznaniaków. Dzięki płatnym kampaniom Facebook Ads udało się dotrzeć do 149 344 osób,  
a reklamy zostały wyświetlone 1 519 740 razy. Natomiast w kampaniach AdWords 
przeprowadzonych na YouTubie, reklamy wyświetliło aż 1 854 794 osób, a w całości obejrzało je 
prawie 200 tys. osób. 
 

7 Uchwała Nr XIII/196/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r. w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzonego naboru 
złożono łącznie 5 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań 
inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest na terenie miasta Poznania. Według złożonych wniosków zaplanowano usunięcie 17,114 Mg 
wyrobów. 
W wyniku przeprowadzonej przez Wydział wstępnej oceny formalnej oraz nieprawidłowości 
stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas przeprowdzonej kontroli przedwykonawczej  
2 wnioski zostały odrzucone.   
Wydział przygotował 3 umowy dotacyjne na łączną kwotę 14 965 zł celem usunięcia 14,965 Mg 
wyrobów zawierających azbest. 2 wnioskodawców zrezygnowało z zawarcia umowy z miastem, 
natomiast 1 wnioskodawca zawarł z miastem umowę na udzielenie dotacji celowej w wysokości  
8 880 zł na zadanie związane z likwidacją 8,88 Mg wyrobów zawierających azbest.  
14 listopada 2019 r. w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska złożono formularz rozliczenia. 
Formularz ten został przekazany do inspektora nadzoru, celem przeprowadzenia kontroli 
powykonawczej. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność dokumentów 
rozliczeniowych ze stanem faktycznym i wypłacono dotację w kwocie 8 880 zł. Dzięki 
przeprowadzonej inwestycji usunięto i unieszkodliwiono 9,82 Mg wyrobów zawierających azbest. 
 

8 Uchwała Nr XV/232/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie uzgodnienia 
realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 r. Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził remont kładek w parku na Osiedlu Tysiąclecia.  
Z uwagi na brak środków finansowych w 2019 r. nie został przeprowadzony remont alejek. 
 

9 Uchwała Nr XIX/326/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji  
i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W edycji 2020 nabór wniosków do programu KAWKA BIS trwa od 9 grudnia 2019 r. do 31.03.2020 r. 
Program stanowi kontynuację programu KAWKA BIS obowiązującego w Poznaniu od 2018 roku 
(dot. Uchwały opisanej w punkcie 1). Do 31 grudnia 2019 r. złożono 34 wnioski na 104 lokale. 
Planowana liczba pieców do usunięcia to 120. 1 wniosek dotyczy planowanej zmiany ogrzewania na 
miejską sieć ciepłowniczą, 29 wniosków – ogrzewania gazowego, 1 wniosek - ogrzewania 
elektrycznego, 3 wnioski – pompy ciepła. W tym 2 wnioski dotyczą dodatkowo instalacji 
fotowoltaicznej i solarnej. 
W 2020 r. budżet dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami 
proekologicznymi wynosi 10.000.000,00 zł. 
 

10 Uchwała Nr XIX/327/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania dotyczących stworzenia pilotażowych 
programów udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. 
„zielonych ścian” oraz zielonych dachów na terenie Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Realizacja uchwały wymaga ścisłej koordynacji w ramach przyjętego przez RMP Planu Adaptacji do 
zmian klimatu dla Miasta Poznania. Obecnie jest na etapie wstępnych analiz wewnętrznych w UMP. 
 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  

STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji 

ciągłej 

KATEGORIA : Odznaczenia 

 

 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 13.02.2020 

Strona 46 z 173 

Lp Stan realizacji 

1 Uchwała Nr XXVII/369/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
ustanowienia nagrody "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania". 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Ngrody zostały przyznane w I półroczu 2019 r. 
 

2 Uchwała Nr XXVII/370/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
ustanowienia nagrody ,,Poznański Strażak Roku". 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Nagrody wręczono w trakcie obchodów Dnia Strażaka 18 maja 2019 r. 
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1 Uchwała Nr LI/549/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie 
porozumienia dotyczącego przejęcia zadania innych powiatów, w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Zawierane są porozumienia z Powiatami zainteresowanymi 
realizacją tej pomocy. Porozumienia zostaną podpisane z Powiatem Międzychodzkim oraz 
Średzkim. Zadanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych będzie realizować Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, 
w którego skład wchodzą: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży  
ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6. 
 

2 Uchwała Nr XXXV/353/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie środków 
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia 
rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół w 2019 r. wydano na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli środki w wysokości 1.147.342 zł. 
 

3 Uchwała Nr XLII/743/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji XXXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Komunikacji im. 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Aleksandra Fredry 13. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Działania  w sprawie likwidacji szkoły będą podjęte zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2022/23. 
 

4 Uchwała Nr XLII/744/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Działania w sprawie likwidacji szkoły będą podjęte zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2022/23. 
 

5 Uchwała Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 r. w sprawie 
wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących 
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie uchwały miejskie samorządowe jednostki budżetowe oświaty realizują plany 
dochodów i wydatków pozabudżetowych. 
Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XVI/256/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 
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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. 
 

6 Uchwała Nr V/52/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie  
w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała obowiązuje nadal w procesie rekrutacji do szkół podstawowych. 
 

7 Uchwała Nr VI/71/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie zamiaru 
zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy 
Rycerskiej 43. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wydział Oświaty przygotowuje uchwałę o zmianie siedziby ZSS nr 103. 
 

8 Uchwała Nr VIII/101/VIII/2019 r. Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie ustalenia 
trybu i zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Poznania dla studentów 
uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W miesiącu lipcu w ramach działania wypłacone były 3 stypendia, których łaczna wartość wyniosła 
18.000 zł. 
 

9 Uchwała Nr VIII/102/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 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 tryb 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie uchwały złożono 327 wniosków o dotację. 
Rozpoczęto kontrolę w trzech podmiotach, dwie kontrole zakończono stwierdzeniem 
nieprawidłowości skutkujących koniecznością zwrotu dotacji, jedna kontrola w toku. 
 

10 Uchwała Nr XIII/197/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie 
ustanowienia “Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich 
szkół”. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia przyznawane są uczniom poznańskich szkół, 
którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami. Do przyznania nagrody zgłoszono w sumie 389 
uczennic i uczniów w tym: 250 ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz 139  ze szkół 
ponapodstawowych. 
Kapituła przyznała łącznie 296 nagród indywidualnych I, II, III stopnia oraz wyróżnień w trzech 
kategoriach: naukowej, sportowej, artystycznej. Są to jednorazowe nagrody finansowe. Łączna 
suma nagród to 200 000 zł. 
 

11 Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie określenia 
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała jest realizowana w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań oraz w oddziałach 
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. 
 

12 Uchwała Nr XV/238/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie 
miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwałą ustalono się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Poznaniu. 
 

13 Uchwała Nr XV/239/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, od dnia 1 września 2019 roku. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała z lipca 2019 r. jest uchwałą kończącą proces dostosowania sieci szkół podstawowych po 
wprowadzeniu reformy struktury sieci (likwidacja gimnazjów). Nie odnosiła się wprost do 
poprzednich uchwał (m.in. Nr XXXIV/578/VII/2016) ponieważ ten tryb był opisany w ustawie 
wprowadzającej reformę ustroju szkolnego. Obecnie jest przygotowywana nowa uchwała o sieci, 
która uchyli uchwały  z 2016 r. oraz z lipca 2019 r.  
 
Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań  
i inne organy, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Poznań od 1 września 2019 r. 
 

14 Uchwała Nr XV/240/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 
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Miasta Poznania od dnia 1 września 2019 roku. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Ustala się sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez miasto 
Poznań z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze 
miasta Poznania 

15 Uchwała Nr XVI/256/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie uchwały miejskie samorządowe jednostki budżetowe oświaty realizują plany 
dochodów i wydatków pozabudżetowych. 
 

16 Uchwała Nr XVII/275/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wydział Oświaty przygotował projekt uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych wchodzacego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu. 
 

17 Uchwała Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Poznań.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Od 1 stycznia 2020 r. składniki wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Poznań wypłacane będą na podstawie ww. uchwały. 
 

18 Uchwała Nr XX/360/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych  
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz 
realizacji innych zadań statutowych szkoły. 
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1 Uchwała Nr L/528/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA 
KOMUNIKACYJNA odcinek północny” w Poznaniu.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 
- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków do planu - 09 września 2005r.,  
- zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem  
w dniu 20.04.2006r., protokół nr 192/IV/24/2006, MPU przekazała pod podpis Prezydenta pismo 
MPU-X1/7322-182-1/Xc/07 kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z prośbą o podjęcie 
działań w kierunku przystąpienia do sporządzenia mpzp przez gminę Swarzędz. MPU nie otrzymała 
odpowiedzi od gminy Swarzędz, 
- opiniowanie projektu mpzp w dniach od 07.07.2008r. do 30.07.2008r., 
- uzgadnianie projektu w dniach od 18.08.2008r. do 09.09.2008r., 
- wyłożenie do publicznego wglądu od 4 czerwca do 3 lipca 2009r., 
- dyskusja publiczna 9 czerwca 2009r.,  
- przyjmowanie uwag do 17 lipca 2009r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 5 sierpnia 2009r., 
- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 03.11.2009r. do 03.12.2009r., 
- dyskusja publiczna – 24.11.2009r., 
- przyjmowanie uwag do 18.12.2009r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 07.01.2010r., 
- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 17.03.2010r. do 16.04.2010r., 
- dyskusja publiczna – 23.03.2010 r.,  
- ponowne przyjmowanie uwag do planu do 01.05.2010 r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta w dniu 20.05.2010r.,  
- przygotowanie do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- MPU nie uzyskała odpowiedzi na wysłane do gminy Swarzędz pisma w sprawie projektu mpzp, 
- zbieranie uwag do projektu mpzp do 20 października 2011 r., 
-  rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 10 listopada 2011 r.,  
- prace nad planem bezterminowo zawieszone zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 
22.05.2012 r. 
 

2 Uchwała Nr L/530/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “III RAMA 
KOMUNIKACYJNA odcinek południowy” w Poznaniu.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 09 września 2005r., 
- prace projektowe zostały wstrzymane do czasu wykonania przez firmę zewnętrzną wariantowej 
analizy przebiegu III Ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dolna Wilda, zgodnie  
z ustaleniami z narady z dnia 24.05.2007r., protokół Nr 28/V/25/2007,  
- MPU złożyła zapytania ofertowe: pismem MPU-X1/7322-804-1, 2/Xa/07 z dnia 29.10.2007 r. do 
firmy BIT oraz do firmy Tebodin. W dniu 07.11.2007r. otrzymała ofertę od firmy BIT na wykonanie 
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analizy, natomiast firma Tebodin nie złożyła oferty. Wartość oferty zaproponowana przez BIT na 
wykonanie zlecenia przekroczyła planowane w budżecie MPU wydatki na tego typu opracowanie,  
- problem dalszej realizacji planu wobec braku wykonawcy opracowania, o którym mowa wyżej, 
omawiany był na naradzie Prezydenta z zastępcami w dniu 25.09.08r., w trakcie której 
postanowiono o kontynuacji prac nad planem i zamieszczeniu w nim zapisów umożliwiających 
wariantową (tunel lub estakada) realizację przebiegu III ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. 
Dolna Wilda, 
- zgodnie z podjętą decyzją przez byłego Zastępcę Prezydenta p. M. Kruszyńskiego o wprowadzeniu 
wiaduktu w ul. Starołęckiej do projektu mpzp obszaru “III Rama komunikacyjna odcinek 
południowy”, należy liczyć się ze zmianą harmonogramu prac nad projektem mpzp. Nowy 
harmonogram będzie można określić po przekazaniu przez ZDM wytycznych w sprawie wiaduktu  
w ul. Starołęckiej. 
 

3 Uchwała Nr LXVII/708/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Plan realizowany w częściach  
Część A 
- zbieranie wniosków do planu od 25 maja do 17 czerwca 2005r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 07 lipca 2005r., 
- trwa przygotowywanie projektu planu do opiniowania przez jednostki przewidziane ustawą, 
Plan uchwalony uchwałą  Rady Miasta Poznania Nr XXXVIII/643/VII/2016 z dnia 22.11.2016 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 7451 z dnia 02.12.2016 r. 
 
Część B 
- zbieranie wniosków do planu od 25 maja do 17 czerwca 2005r.,  
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta 07 lipca 2005r., 
- projekt planu przygotowywany do ponownego opiniowania i uzgadniania, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Połączenie planów cz. A i B: 
- przygotowanie do opiniowania wewnętrznego, 
- zaakceptowanie projektu mpzp przez Prezydenta w dniu 02.06.2011r., 
- skierowanie projektu do opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, 
- opiniowanie projektu planu od 02.09.2011 r. do 23.09.2011 r., 
- uzgadnianie projektu planu od 28.09.2011 r. do 19.10.2011 r.,  
- negatywne uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Autostrady 
Wielkopolskiej S.A., 
- została złożona skarga do WSA w Warszawie na postanowienie GDDKiA w sprawie uzgodnień 
projektu planu, sąd administracyjny uchylił postanowienie GDDKiA, 
- została złożona skarga do WSA w Poznaniu w sprawie uzgodnienia z Autostradą Wielkopolską S.A. 
Sąd  Administracyjny odrzucił skargę. MPU uzyskało korzystne dla Miasta Poznania stanowisko Sądu 
Administracyjnego, który stwierdził, że Autostrada Wielkopolska S.A. nie jest organem właściwym 
do uzgadniania projektów planów, 
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- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 
- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 27.08.2012 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 05.10.2012 r., 
- rozpatrzenie uwag do projektu mpzp przez Prezydenta - 18.10.2012 r., 
-  wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu - od 17.04. do 20.05.2013 r., 
- dyskusja publiczna - 22.04.2013 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu planu do 03.06.2013 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 20.06.2013 r., 
- przekazanie projektu planu do Biura Rady Miasta,  
- skierowanie projektu na sesję Rady Miasta w dniu 09.07.2013 r. - projekt wycofany przez 
Prezydenta Miasta z porządku sesji. MPU oczekuje na podpisanie przez WGKM umowy z 
inwestorem prywatnym (zgodnie z oczekiwaniem Komisji Polityki Przestrzennej). Ponadto WGN 
przygotowuje analizę finansową dot. mpzp, 
- przygotowano uchwałę o ponowieniu procedury w związku ze zmianą Studium, 
- 26.05.2015 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XII/103/VII/2015 w sprawie konieczności 
dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu, 
- trwają prace nad wprowadzaniem zamian do projektu planu i analizy dot. ewentualnego podziału 
planu na części. 
- dokonano podziału planu na części - mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i 
Kotowa w Poznaniu część A i mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w 
Poznaniu część B 
- projekt mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu część A – 
do 27 czerwca 2016 roku poddany był procedurze opiniowania i uzgadniania. 
 
Część B: 
Do projektu planu wprowadzane są zmiany wynikające z ponowienia procedury. 
 

4 Uchwała Nr LXXIV/779/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III 
RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek wschodni" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 11 sierpnia do 2 września 2005r.,  
- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków - 22 września 2005r., 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego oraz opiniowania przez jednostki 
przewidziane ustawą, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty wynikające z jego uchwalenia. 
 

5 Uchwała Nr LXXIV/780/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON 
ULICY WYSOKIEJ". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 17 października do 9 listopada 2005r., 
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- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta - 24 listopada 2005r., 
- zawieszenie prac nad planem do czasu zakończenia negocjacji z właścicielami działek znajdujących 
się na narożniku ulic Św. Marcin i Piekary, co do sposobu zagospodarowania tego terenu, 
- Prezydent polecił MPU kontynuację prac projektowych (zawieszonych dnia 7 lutego 2007 r.) nad 
mpzp "Rejon ulicy Wysokiej" oraz WGN rozważenie możliwości przygotowania na sprzedaż 
nieruchomości, których właścicielem jest miasto Poznań - narada w dniu 11.12.2008r., 
- przygotowano koncepcję mpzp, 
- przygotowywanie projektu planu. 
 

6 Uchwała nr LXXVIII/858/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2005 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Minikowa w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 26 października do 18 listopada 2005r.,  
- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta – 08 grudnia 2005r.,  
- przygotowywanie projektu do opiniowania, 
- przygotowywanie analizy zmiany granic planu w związku z propozycją budowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Starołęckiej nad torami kolejowymi przy stacji Poznań-Starołęka, 
- przygotowywanie koncepcji z uwzględnieniem analizy zmiany granic, plan będzie przygotowywany 
w częściach, 
- przygotowywanie do opiniowania wewnętrznego, 
- prace nad planem kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w ramach prac nad Studium. W związku z prawdopodobną zmianą kierunku 
zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie Lotniska Krzesiny (mpzp rejon ul. 
Łysogorskiej) istnieje duże prawdopodobieństwo zredefiniowania parametrów ul. Nowa Maya, 
- prace nad planem są kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w ramach nowego Studium, 
- opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu, 
- podział planu na kolejne części i opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu. 
 
Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1: 
- od 28.02. do 31.03.2017 r. – opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 08.12. do 29.12.2017 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 11.12. 2017 r. do 03.01.2018 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LXXI/1285/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10.07.2018 r., 
opublikowaną w Dz.U.Woj.Wlkp. pod pozycją 6048 z dnia 23.07.2018 r. 
 
Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A2: 
- opracowywanie koncepcji planu, 
- prace nad projektem planu zostały zawieszone do czasu uchwalenia mpzp rejonu Minikowa  
w Poznaniu część A1, 
- kontynuacja opracowywania koncepcji planu. 
 
Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część B: 
- przygotowywanie wstępnej koncepcji planu, 
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- prace nad projektem planu zostały wstrzymane ze względu na nieuregulowaną sytuację przejazdu 
przez tory kolejowe. 
 

7 Uchwała Nr XCIV/1069/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON 
TEATRU POLSKIEGO" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 6 do 27 lipca 2006r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 17 sierpnia 2006r., 
- prace nad planem bezterminowo zawieszone. 
 

8 Uchwała Nr IX/63/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2007r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "LOTNISKO 
POZNAŃ-ŁAWICA i III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północno-zachodni" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 15 marca do 6 kwietnia 2007r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 26 kwietnia 2007r., 
- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 
- opracowywana jest analiza w celu wyodrębnienia nowego planu dla terenów powojskowych w 
rejonie ul. Lotniczej, w kontekście planu generalnego lotniska i terenów zamkniętych 
 

9 Uchwała Nr XXII/192/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
“WSCHODNI KLIN ZIELENI A” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 10 do 31 października 2007 r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 22 listopada 2007 r.,  
- przygotowanie projektu do opiniowania. 
 
WSCHODNI KLIN ZIELENI A część A: 
- opiniowanie od 8.10.2009r. do 29.10.2009r., 
- opinia MKUA – 23.10.2009r., 
- uzgadnianie od 26.10.2009r. do 17.11.2009r., 
- wyłożenie do publicznego wglądu od 12.10.2009r. do 9.11.2009r., 
- dyskusja publiczna - 5.11.2009 r.,  
- przyjmowanie uwag do planu do 23.11.2009r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 14.12.2009r., 
- ponowne opiniowanie projektu mpzp od 24.07.2010r. do 16.08.2010r., 
- ponowne uzgadnianie projektu od 20.09.2010r. do 11.10.2010r., 
- wyłożenie do publicznego wglądu od 09.11.2010r. do 09.12.2010r., 
- dyskusja publiczna - 24.11.2010r., 
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- przyjmowanie uwag do 23.12.2010r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 13.01.2011 r., 
- plan uchwalony uchwałą Nr VII/44/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22.02.2011 r., uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. Nr 111, poz. 1880 z dnia 26 
kwietnia 2011 r. 
 
WSCHODNI KLIN ZIELENI A część B:  
- prace nad projektem mpzp były zawieszone do czasu zmiany Studium, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszone do czasu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę schroniska dla 
zwierząt na terenie planu, 
- 09.01.2018 r. została wydana decyzja nr 42/2018 o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego 
terenu. W związku z powyższym MPU jest w trakcie przygotowywania propozycji dalszego 
postępowania, 
- projekt planu proponowany do uchylenia. 
 
Uchwała zmieniona uchwałą nr XXVII/265/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 4 grudnia 2007r. 
oraz uchwałą Nr LX/828/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku. 
 

10 Uchwała Nr XXV/235/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulic 
R. Dmowskiego, Drużynowa oraz Górecka” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 10 stycznia 2008r., 
- skierowanie do Komisji Polityki Przestrzennej pisma o wyrażenie opinii  
w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków mieszkańców rejonu ul. R. Dmowskiego, Drużynowej 
oraz Góreckiej, wnoszących o zmianę przeznaczenia terenów z usługowo-przemysłowego na 
mieszkalny. Komisja przychyliła się do wariantu zabudowy mieszkaniowej, 
- wstrzymanie prac na etapie koncepcji, do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 
- w związku z podjęciem uchwały Nr LXXX/1211/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera, przystąpiono do 
przygotowania I konsultacji społecznych poprzedzających zbieranie wniosków do Studium, 
- prace były wstrzymane na etapie koncepcji do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego 
obszaru, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów, 
- przygotowywanie projektu planu do uchylenia przez Radę Miasta Poznania i ponownego 
przystąpienia. 
 

11 Uchwała Nr XXV/236/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon 
między ulicą Górecką, Drużynową oraz torami kolejowymi” w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 3 stycznia 2008r., 
- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego, 
- przedstawienie projektu planu Radzie Technicznej, 
- opracowanie projektu planu, 
- przygotowano projekt planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- przeprowadzenie opiniowania wewnętrznego od 30.04.2014 r. do 23.05.2014 r., 
- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów, 
- przygotowywanie projektu planu do uchylenia przez Radę Miasta Poznania i ponownego 
przystąpienia. 
 

12 Uchwała Nr XXV/237/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulic 
R. Dmowskiego i J. Krauthofera” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 22 listopada do 14 grudnia 2007r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 10 stycznia 2008r., 
- skierowanie do Komisji Polityki Przestrzennej pisma o wyrażenie opinii  
w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosków mieszkańców rejonu ul. R. Dmowskiego, Drużynowej 
oraz Góreckiej, wnoszących o zmianę przeznaczenia terenów z usługowo-przemysłowego na 
mieszkalny. Komisji przychyliła się do wariantu zabudowy mieszkaniowej, 
- wstrzymanie prac do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 
- w związku z podjęciem uchwały Nr LXXX/1211/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania w rejonie ulic R. Dmowskiego i J. Krauthofera, przystąpiono do 
przygotowania I konsultacji społecznych poprzedzających zbieranie wniosków do Studium, 
- prace były wstrzymane na etapie koncepcji do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego 
obszaru, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na priorytetowość innych tematów, 
- przygotowywanie projektu planu do uchylenia przez Radę Miasta Poznania i ponownego 
przystąpienia. 
 

13 Uchwała nr XL/420/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Stara Gazownia” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 15.09.2008r. do 10.10.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 27.10.2008r., 
- przygotowywanie projektu planu. 
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14 Uchwała nr XL/421/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Chwaliszewo w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 04.08.2008r. do 25.08.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 04.09.2008r., 
- przygotowano koncepcję mpzp, 
- przygotowano projekt mpzp do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu w związku ze znacznymi zmianami wynikającymi  
z uchwalenia Studium i nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na przedmiotowym terenie. 
 

15 Uchwała nr XLII/494/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - 
rejon ulicy Dobrepole" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 05.11.2008r. do 28.11.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 
-  przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 16 września 2008 r. orzekające 
nieważność paragrafu 3, zaskarżone na podstawie uchwały nr XLV/588/V/2008 Rady Miasta 
Poznania z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Wielkopolskiego, 
- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wlkp., 
- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 
- opracowanie zmiany koncepcji projektu mpzp, 
- przygotowywanie projektu planu, 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 
merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 
projekt mpzp został podzielony na dwie części: 
 
1. Mpzp "Spławie - rejon ulicy Dobrepole część A" w Poznaniu. 
- przygotowywanie koncepcji mpzp. 
 
2.Mpzp "Spławie - rejon ulicy Dobrepole część B" w Poznaniu. 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 
merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
- prace nad planem wstrzymano, 
- obecnie opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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16 Uchwała nr XLII/495/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - 
rejon ulicy Ostrowskiej" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 05.11.2008r. do 28.11.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 16 września 2008 r. orzekające 
nieważność paragrafu 3, zaskarżone na podstawie uchwały nr XLV/589/V/2008 Rady Miasta 
Poznania z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Wielkopolskiego, 
- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wlkp., 
- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 
- opracowywanie zmiany koncepcji projektu mpzp, 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 
merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 
projekt mpzp został podzielony na dwie części: 
 
1.Mpzp "Spławie - rejon ulicy Ostrowskiej część A" w Poznaniu. 
- przygotowywanie koncepcji mpzp. 
 
2.Mpzp " Spławie - rejon ulicy Ostrowskiej część B" w Poznaniu. 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 
merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
- prace nad planem wstrzymano, 
- obecnie opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

17 Uchwała nr XLII/496/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 rok w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 
ulicy Kotowo" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 18.11.2008r. do 18.12.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 08.01.2009r., 
- przygotowywanie projektu planu. 
 

18 Uchwała nr XLII/497/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 
ulicy Łysogórskiej w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 17.11.2008r. do 08.12.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków w dniu 18.12.2008r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- przeprowadzenie opiniowania wewnętrznego,  
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- konsultacje społeczne - 21.06.2011 r., 
- projekt mpzp po opiniowaniu wewnętrznym, 
- na przełomie sierpnia i września 2012r. przeprowadzono opiniowanie ustawowe, 
- opiniowanie wewnętrzne -  I kwartał 2013 r., 
- II półrocze 2015 r. - przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty wynikające ze skutków uchwalenia planu. 
 

19 Uchwała nr XLII/499/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 
Kwiatowe" - część A w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 04.11.2008r. do 27.11.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wlkp. z dnia 22 października 2008r., orzekające nieważność § 1 ust. 3 uchwały, 
zaskarżone na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLV/590/V/2008 z dnia 18 listopada 
2008r.,  
- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 24.07.2014 r. na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem podjęto 
następujące ustalenia: “Prezydent po przedstawionej przez MPU prezentacji dotyczącej projektów 
mpzp dla Osiedla Kwiatowego cz. A i cz. B w Poznaniu w kontekście decyzji uwłaszczającej na rzecz 
Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich “Strykowo” Sp. z o. o. zwraca uwagę na maksymalne 
ograniczenie terenów przeznaczonych pod drogi publiczne. Prezydent polecił zawiesić prace na 
okres dwóch miesięcy. W tym czasie polecił WGN przygotowanie opinii prawnej określającej 
uwarunkowania dalszego procedowania nad projektami planów”, 
- 01.12.2014 r. WGN pismem nr GN-XII.6722.158.1.2014 przesłał do MPU opinię prawną, 
- materiały dotyczące projektu planu zostały przedstawione Prezydentowi w II kwartale 2015 r., 
- prace nad planem zawieszone ze względu na opinię prawną WGN. 
 

20 Uchwała nr XLII/500/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 
Kwiatowe" - część B w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 04.11.2008r. do 27.11.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wlkp. z dnia 22 października 2008r., orzekające nieważność § 1 ust. 3 uchwały, 
zaskarżone na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLV/591/V/2008 z dnia 18 listopada 
2008r.  
- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 24.07.2014 r. na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem podjęto 
następujące ustalenia: “Prezydent po przedstawionej przez MPU prezentacji dotyczącej projektów 
mpzp dla Osiedla Kwiatowego cz. A i cz. B w Poznaniu w kontekście decyzji uwłaszczającej na rzecz 
Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich “Strykowo” Sp. z o. o. zwraca uwagę na maksymalne 
ograniczenie terenów przeznaczonych pod drogi publiczne. Prezydent polecił zawiesić prace na 
okres dwóch miesięcy. W tym czasie polecił WGN przygotowanie opinii prawnej określającej 
uwarunkowania dalszego procedowania nad projektami planów”, 
- 01.12.2014 r. WGN pismem nr GN-XII.6722.158.1.2014 przesłał do MPU opinię prawną, 
- MPU przygotowała materiały dotyczące przedmiotowej sprawy w celu przedstawienia 
Prezydentowi, 
- decyzją byłego Zastępcy Prezydenta M. Wudarskiego została wydzielona z projektu planu część 
Osiedle Kwiatowe część B – rejon Dworca Miejskiego. 
 
Osiedle Kwiatowe część B: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania roboczego. 
 
Osiedle Kwiatowe część B – rejon Dworca Miejskiego: 
- od 09.06.2015 r. do 10.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 29.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 
- II półrocze 2015 r.  - przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- oczekiwanie na decyzję w sprawie rozwiązań projektowych dla tramwaju. 
 

21 Uchwała nr XLIV/547/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Pokrzywno-Garaszewo część B".  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 29.12.2008r. do 20.01.2009r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- II konsultacje społeczne - 29.11.2011 r.,  
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania, 
- w listopadzie 2012 r. projekt planu został skierowany na posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej  
RMP celem uzyskania informacji o wyborze wariantu projektu i dalszego procedowania. Radni nie 
podjęli w trakcie posiedzenia decyzji. Prezydent postanowił o powtórnym skierowaniu projektu 
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mpzp na posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej. Projekt omówiono na posiedzeniu w dniu 13 
marca 2013 r. - skierowanie do Prezydenta stanowiska Komisji w przedmiotowej sprawie, 
- przedstawienie projektu planu Prezydentowi w dniu 16 maja 2013 r. - zdecydowano o 
konieczności naniesienia zmian w projekcie planu w wariancie najtańszym oraz o kontynuowaniu 
prac planistycznych po zmianie dróg lokalnych i dojazdowych na wewnętrzne oraz pozostawienie 
dróg zbiorczych jako dróg publicznych - powyższe ustalenia przekazano Komisji Polityki 
Przestrzennej pismem z dnia 27 maja 2013r., 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 07.11. do 03.12.2014 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 10.11. do 04.12.2014 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- brak uzgodnienia planu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 29 kwietnia 2015 r. 
złożona została skarga na postanowienie GDDKiA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie. MPU oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 
- odbyła się rozprawa, skarga została uwzględniona, 
- przygotowywanie projektu planu do ponownych uzgodnień, 
- 09.09.2016 r. uzgodnienie projektu planu z GDDKiA, 
- przygotowania do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu. 
 

22 Uchwała nr XLVIII/619/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - 
rejon ulicy Tarnowskiej -część A" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 02.02.2009r. do 24.02.2009r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 12.03.2009r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- opiniowanie projektu mpzp od 20.12.2010r. do 14.01.2011r., 
- MPU złożyła zażalenie na uzgodnienie pod warunkami projektu mpzp wydane przez Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu do Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 
który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego, 
-Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pozytywnie uzgodnił projekt planu, 
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad negatywnie uzgodniła projekt planu. MPU złożyła 
odwołanie. GDDKiA podtrzymała swoje postanowienie. MPU złożyła skargę do WSA w Warszawie i 
oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 
- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 16.08.2012r. do 14.09.2012 r., 
- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 05.09.2012 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 28.09.2012 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 18.10.2012 r., 
- przygotowywanie projektu mpzp do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- przygotowanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgadniania, 
- ponowne opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 09.10.2013 r. do 30.10.2013 r., 
- sąd administracyjny uchylił postanowienia GDDKiA. MPU oczekuje na uprawomocnienie się 
wyroku, 
- 16.06.2014 r. GDDKiA wniosła skargę kasacyjną na orzeczenie WSA z dnia 14.04.2014 r. MPU 
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oczekuje na przesłanie odpisu ww. skargi i wyznaczenie terminu rozprawy, 
- 25.07.2014 r. MPU odpowiedziało na skargę kasacyjną do WSA. MPU oczekuje na wyznaczenie 
terminu rozprawy, 
- odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano sprawę do 
ponownego rozpatrzenia, 
- projekt planu skierowany do ponownego rozpatrzenia, 
-  24.05.2016 r. odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano 
sprawę do ponownego rozpatrzenia, 
- 19.09.2016 r. WSA uchylił oba wyroki w zakresie reklam i negatywnego oddziaływania dróg, 
- 09.11.2016 r. złożona została do NSA skarga kasacyjna od wyroku WSA, 
- 08.11.2017 r. odbyła się rozprawa, na której sąd oddalił skargę kasacyjną, co spowodowało 
ostateczne uchylenie w części negatywnych uzgodnień organu, 
- prace nad planem wstrzymane, 
- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu. 
 

23 Uchwała nr XLIX/639/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 
Golęcin” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu od 19.03.2009r. do 09.04.2009r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 30.04.2009r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 10 lutego 2009 r. orzekające 
o nieważności paragrafu 3 uchwały, zaskarżone na podstawie uchwały nr LI/690/V/2009 Rady 
Miasta Poznania z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Wielkopolskiego, 
- w dniu 02.07.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wlkp., 
- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 
- projekt mpzp przygotowywany do opiniowania, 
- oczekiwanie na stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie określenia funkcji 
ogrodu dendrologicznego i wyjaśnienia kwestii ewidencji lasów na danym terenie, 
- oczekiwanie na zakończenie procedury dotyczącej wyodrębnienia w ewidencji drogi – ul. 
Warmińskiej., 
- oczekiwanie na wyniki zaplanowanego dla przedmiotowego terenu konkursu międzynarodowego, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad projektem planu dokonano jego podziału na 
części A i B. Część A obejmująca teren w południowej części obszaru planu, przeznaczona pod halę 
sportową, została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności. Propozycja uzyskała 
akceptację Prezydenta na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 
w dniu 28.09.2017 r.  
 
Część A: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
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Część B: 
- prace nad projektem planu wstrzymane do czasu uregulowania sytuacji własnościowych przez 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 
 
Zgodnie z poleceniem Prezydenta projekt planu dla obu części będzie realizowany wspólnie. 
 

24 Uchwała Nr LIV/727/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy Mieleszyńskiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie opracowań i analiz do koncepcji planu, 
- zbieranie wniosków do mpzp od 13 lipca do 3 sierpnia 2009r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 20.08.2009r., 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- przygotowywanie projektu planu, 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- od 09.04. do 30.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 24.04.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 17.04. do 08.05.2019 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 19.04. do 10.05.2019 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 
 

25 Uchwała nr LVI/744/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. 
Romana Maya” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie opracowań i analiz do koncepcji planu, 
- zbieranie wniosków do mpzp od 1 do 22 października 2009r., 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- opiniowanie projektu planu od 12.06.2012r. do 03.07.2012 r., 
- uzgadnianie projektu mpzp od 04.07.2012r. do 25.07.2012 r., 
- przygotowywanie projektu mpzp do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- prace nad planem wstrzymane. 
 
Procedura projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Romana 
Maya” w Poznaniu została wstrzymana po opiniowaniu i uzgadnianiu, tj. w roku 2012, ze względu 
na zbyt wysokie koszty związane z wykupem przez Miasto gruntów pod drogi publiczne. Obecne 
prace nad projektem skupiają się na aktualizacji części rysunkowej projektu planu na podstawie 
obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Poznania, które zdefiniowało nową funkcję wiodącą dla wschodniej części tego terenu,  
tj. zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową. Po zakończeniu analiz zostanie podjęta 
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decyzja dotycząca formuły procedowania planu na tym obszarze. 
 

26 Uchwała Nr LX/827/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do mpzp od 26 października do 17 listopada 2009 r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- przeprowadzenie II konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  25.11.2010 r., 
- uzgadnianie projektu mpzp od 04.03.2011r. do 28.03.2011 r., 
- ponowne uzgadnianie projektu mpzp z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jednostka 
wydała postanowienie negatywne. MPU złożyła za pośrednictwem GDDKiA zażalenie do 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, który utrzymał w mocy 
przedmiotowe postanowienie. MPU złożyła skargę do WSA w Warszawie na postanowienie 
Dyrektora GDDKiA, który wniósł o oddalenie skargi. Sąd Administracyjny uchylił postanowienia 
GDDKiA - wyrok się uprawomocnił, 
- Autostrada Wielkopolska S.A. ponownie nie uzgodniła projektu mpzp. MPU złożyło skargę do WSA 
w Poznaniu. Sąd Administracyjny odrzucił skargę. MPU uzyskało korzystne dla Miasta Poznania 
stanowisko Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że Autostrada Wielkopolska S.A. nie jest 
organem właściwym do uzgadniania projektów planów, 
- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 
- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 03.09.2012 r., 
- zbieranie uwag do projektu mpzp do 05.10.2012 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 25.10.2012 r., 
- projekt mpzp zostanie skierowany do ponownego uzgadniania i opiniowania z wybranymi 
jednostkami, 
- złożono zażalenie do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na postanowienie w 
przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu planu. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy. W 
dniu 31.05.2013 r. MPU złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 
postanowienie utrzymujące w mocy odmowę uzgodnienia projektu planu, 
- 10.10.2013 r. odbyła się rozprawa, na której WSA oddalił złożoną skargę. MPU złożyła skargę 
kasacyjną do NSA i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 
- termin rozprawy został wyznaczony na 27.01.2016 r., 
- NSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 
- 03.09.2015 r. NSA przekazał sprawę do WSA do ponownego rozpatrzenia, 
- termin rozprawy przed WSA został wyznaczony na 27.01.2016 r., 
- 27.01.2016 r. WSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 
- 18.04.2016 r. MPU złożyła skargę kasacyjną do NSA, 
- 06.12.2017 r. odbyła się rozprawa w NSA. Skarga kasacyjna została częściowo uwzględniona, 
- prace nad planem wstrzymane, 
- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu. 
 

27 Uchwała nr LXI/835/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 
Warszawskie – część północna” w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do mpzp od 14 stycznia do 4 lutego 2010r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 25.02.2010r., 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- przygotowywanie do opiniowania wewnętrznego, 
- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 17.10.2013 r. 
Prezydent zaakceptował propozycję MPU dotyczącą podziału na części projektu mpzp “Osiedle 
Warszawskie – część północna” w Poznaniu. 
 
Mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna A": 
- od 12.03. do 02.04.2014 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 02.04.2014 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- II półrocze 2015 r. -  skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 23.06. do 21.07.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 04.08.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 25.08.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu przygotowywany do ponownego uzgadniania ustawowego, 
- od 22.11. do 20.12.2017 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 04.12.2017 r. - dyskusja publiczna, 
- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 18.01.2018 r. - rostrzygnięcie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowywanie projektu planu do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 25.01. do 22.02.2019 r. - IV wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 06.02.2019 r. - IV dyskusja publiczna, 
- do 08.03.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 21.03.2019 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Nr XII/167/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 5741 z dnia 11 czerwca 2019 r. Uchwała weszła 
w życie 12 lipca 2019 r. 
 
Mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna B": 
- wstrzymanie prac nad planem do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 
- oczekiwanie na prognozę środowiskową, 
- trwają prace nad koncepcją projektu planu, 
- od 07.10. do 28.10.2016 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 25.10.2016 r. II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian w projekcie planu po II konsultacjach społecznych. 
 

28 Uchwała Nr LXXVI/1081/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część B”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2019 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 
- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 
- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 

29 Uchwała Nr LXXVI/1082/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część C”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 
- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 
- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- przygotowywanie projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 
 

30 Uchwała Nr LXXVI/1083/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część D”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 
- zbieranie wniosków do planu od 25.11.2010r. do 16.12.2010r., 
- rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta - 05.01.2011 r., 
- przygotowanie koncepcji mpzp, 
- przygotowywanie projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych, 
- 06.08.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 06.08. do 27.08.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

31 Uchwała Nr LXXVI/1086/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 
część B” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 
- zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 
- opracowanie koncepcji planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego, 
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- od 03.06.2015 r. do 30.06.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 18.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 
- prace nad projektem mpzp, 
- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 19.09. do 10.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 
 

32 Uchwała Nr LXXVI/1087/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz - 
część C” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 
-zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 
- opracowanie koncepcji planu, 
- przygotowywanie nowej wersji koncepcji projektu planu w związku ze zmianami wynikającymi  
z uchwalenia Studium, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- 26.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 30.10. do 20.11.2017 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- prace nad planem wstrzymane do czasu wydania na jedną z działek pozwolenia na budowę, 
- wznowienie prac po wydaniu ww. pozwolenia na budowę, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

33 Uchwała Nr XII/129/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Komandoria-Pomet" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 22.09.2011 r.,  
- zbieranie wniosków do planu od 13.10.2011r. do 04.11.2011 r., 
- przygotowanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 
- Na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem w dniu 02.10.2014 r. 
podjęto następujące ustalenia: “Prezydent akceptuje rekomendowany przez Miejską Pracownię 
Urbanistyczną sposób rozpatrzenia wniosków do projektu mpzp Komandoria – Pomet w Poznaniu. 
Prezydent wyraża zgodę na podział planu na dwie części A i B – tym samym wydzielenie terenu, dla 
którego wydano decyzję o wtz. (dla “Agrobex” sp. z o. o.) nr UA.IV.U06/73313-2482/06 z dnia 
16.05.2007 r. Prezydent wyraża zgodę na skierowanie planu do opiniowania wewnętrznego.” 
 
Komandoria - Pomet część A: 
- 30.10.2014 r. - II konsultacje społeczne dla projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
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Komandoria - Pomet część B: 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na 
budowę. 
 

34 Uchwała Nr XVII/186/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - 
Północ" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 20.10.2011 r.,  
- zbieranie wniosków od 20.10.2011r. do 14.11.2011 r., 
- przygotowanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta podjętą na naradzie w dniu 27.06.2013 r., projekt mpzp 
“Jeżyce – Północ” w Poznaniu został podzielony na części (wyodrębniono sześć części projektu 
planu),  
- opracowywana jest koncepcja projektu planów, 
 
Mpzp "Jeżyce - Północ " część A w Poznaniu: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- prace nad planem zostały zawieszone w oczekiwaniu na koncepcję budowy ul. św. Wawrzyńca 
 
Mpzp "Jeżyce - Północ " część B w Poznaniu: 
- od 26.05.2014r. do 23.06.2014 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 23.09. do 22.10.2014 r. – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 13.10.2014 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 05.11.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 20.11.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 
- 26.05.2015 r. została podjęta uchwała Nr XI/87/VII/2015 Rady Miasta Poznania w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia  procedury sporządzania projektu planu, 
- wprowadzanie zmian do projektu planu, 
- od 14.07. do 12.08.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 18.07.2016 r. dyskusja publiczna, 
- do 26.08.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 15.09.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/696/VII/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2017, poz. 934 z dnia 1 lutego 2017 r. 
 
Mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 16.09. do 07.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 01.03. do 29.03.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 08.03.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
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- do 13.04.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 26.04.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 22.06. do 20.07.2018 r. - drugie wyłożenie projektu palnu do publicznego wglądu, 
- 25.06.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- od 22.06. do 20.07.2018 r. - II wyłożenie projektu palnu do publicznego wglądu, 
- do 03.08.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 23.08.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 24.10. do 06.12.2018 r. - III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 22.11.2018 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 20.12.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 10.01.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Nr VII/84/VIII/2019 Rady Miasta Poznania  z dnia 26 lutego 2019 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 2776 z dnia 11 marca 2019 r. Uchwała weszła w 
życie 26 marca 2019 r. 
 
Mpzp "Jeżyce - Północ " część D w Poznaniu:  
- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 05.09. do 26.09.2014 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 26.11. do 24.12.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 10.12.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 07.01.2015 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 22.01.2015 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 
- zakończono procedurę planistyczną, 
- Uchwała Nr XXIV/324/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego “Jeżyce - Północ” część D w Poznaniu, 
- Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, 
- zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, 
- WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody wyrokiem z dnia 21.09.2016 r. Wyrok 
uprawomocnił się 11.11.2016 r., 
- uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 8064 z dnia 07.03.2016 r. 
 
Mpzp "Jeżyce - Północ " część E w Poznaniu: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- projekt planu przygotowywany do II konsultacji społecznych, 
- 26.03.2018 r. - III konsultacje społeczne, 
- od 26.03. do 16.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 
Mpzp "Jeżyce - Północ " część F w Poznaniu: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- projekt planu przygotowywany do II konsultacji społecznych, 
- 26.03.2018 r. - III konsultacje społeczne, 
- od 26.03. do 16.04.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

35 Uchwała Nr XVII/187/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
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terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 14.11.2011 r., 
- zbieranie wniosków do planu od 14.11.2011 r. do 05.12.2011 r., 
- przygotowanie koncepcji planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- na podstawie decyzji Prezydenta, podjętej na naradzie z zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem w 
dniu 09.05.2013 r., projekt planu został podzielony na część A i B. 
 
Część A: 
- konsultacje społeczne – etap II - 19.06.2013 r., 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 05.03.2014r. do 26.03.2014 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 18.04.2014r. do 09.05.2014 r. ponowne uzgadnianie projektu planu, 
- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 02.07. do 31.07.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 17.07.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 14.08.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 04.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 
- 04.11.2014 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr LXXV/1193/VI/2014 w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – 
część A, 
- wprowadzono zmiany w projekcie planu w związku z uchwalonym Studium, 
- projekt planu został skierowany do Biura Rady Miasta, 
- projekt mpzp został uchwalony uchwałą Nr V/21/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-
2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic 
Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część A. 
 
Część B: 
- opracowywanie projektu planu zostało wstrzymane do czasu zmiany Studium, 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- 29.10.2015 r. II etap konsultacji społecznych, 
- od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r. opiniowanie wewnętrzne, 
- rozpatrywanie wniosku o dalszy podział planu. 
-Mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu cz. B został decyzją 
Prezydenta podzielony na części B1, B2, B3.  
 
Cz. B1: 
-przygotowanie do opiniowania i uzgadniania, 
- 29.09.2017 r. złożono zażalenie do SKO na postanowienie nr 843/17 Zarządu Województwa w 
sprawie odmowy uzgodnienia oraz wskazanych przez organ warunków uzgodnień. MPU oczekuje na 
rozpatrzenie sprawy przez SKO, 
- 04.06.2018 r. SKO wydało postanowienie nr SKO.GP.4000.1492.2017 utrzymujące w mocy 
zażalane postanowienia, 
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- od 14.08. do 13.09.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 29.08.2019 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 27.09.2019 r. - zbierania uwag do projektu planu, 
- 17.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/315/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. 
opublikowaną w Dz.U.W. Wlkp. Rocznik 2019, poz. 10084 z dnia 2 grudnia 2019 r. Uchwała weszła 
w życie 17 grudnia 2019 r. 
 
Cz. B2 i B3: 
-prace projektowe uzależnione są od koncepcji przebiegu trasy tramwajowej na Podolany, 
- zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Urbanistyki i Architektury nie ma potrzeby kontynuacji prac 
nad planem w związku z toczącymi się postępowaniami oraz wydanymi już decyzjami w sprawie 
warunków zabudowy. 
 

36 Uchwała Nr XXVII/350/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 03.04.2012 r., 
- zbieranie wniosków do planu od 02.04.2012r. do 24.04.2012 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu od 26.05.2014r. do  18.06.2014 r., 
- od 02.07. do 25.07.2014 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 11.09. do 10.10.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 30.09.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 24.10.2014r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 06.11.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 
- decyzją Prezydenta z dnia 06.11.2014 r. podjętą na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, 
Skarbnikiem i Sekretarzem, projekt planu zostanie skierowany do Rady Miasta celem uchwalenia po 
zakończeniu prowadzonego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wniosek firmy ORLEN 
postępowania o uwłaszczenie nieruchomości, 
- po zakończeniu postępowania prowadzonego przez WGN projekt planu zostanie skierowany do 
ponowienia procedury formalno-prawnej. 
 

37 Uchwała Nr XXVII/349/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy 
zbiorczej pomiędzy ulicami Jasielską i Karola Kurpińskiego w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 02.04.2012 r., 
- zbieranie wniosków do planu od 03.04.2012r. do 26.04.2012 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- rozstrzygnięcie wniosków do projektu mpzp przez Prezydenta - 05.07.2012 r., 
- II konsultacje społeczne - 11.10.2012 r., 
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- opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 22.01. do 12.02.2013 r., 
- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 21.03. do 22.04.2013 r., 
- dyskusja publiczna - 09.04.2013 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 06.05.2013 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 23.05.2013 r., 
- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 23.05.2013 r. 
Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU sposób rozpatrzenia uwagi (tj. jej odrzucenie) 
złożonej do projektu mpzp. Decyzja w sprawie dalszego procedowania nad projektem planu nastąpi 
po uzupełnieniu analizy skutków uchwalania przedmiotowego planu o sporządzoną przez WGN 
informację o toczących się postępowaniach oraz o możliwych roszczeniach właścicieli 
nieruchomości znajdujących się w granicach ww. projektu mpzp oraz skutkach finansowych tych 
roszczeń w przypadku uchwalenia mpzp, 
- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 13.06.2013 r. 
podjęto decyzję o podjęciu procedowania nad planem w terminie późniejszym. 
 

38 Uchwała Nr XXVIII/379/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie 
Starołęki Małej" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 31.05.2012 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 04.06.2012r. do 26.06.2012 r., 
- opracowanie projektu planu, 
- od 05.05.2015 r. do 26.05.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 19.05.2015 r. - II konsultacje społeczne, 
- projekt mpzp został pozielony na dwie części: 
 
1. Mpzp "W rejonie Starołęki Małej część A" w Poznaniu: 
- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- przeprowadzenie opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenia do publicznego wglądu, 
- plan uchwalony uchwałą  Rady Miasta Poznania Nr XXXIII/519/VII/2016 z dnia 12.07.2016 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 4821 z dnia 25.07.2016 r. 
 
2. Mpzp " “W rejonie Starołęki Małej część B " w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji planu, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na spór społeczny wokół firmy Alkom. 
 

39 Uchwała Nr XXX/417/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
„Jeżyce – rejon ul. Norwida” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 11.06.2012 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.06.2012r. do 02.07.2012 r., 
- opracowywanie koncepcji planu, 
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- prace nad planem zawieszone ze względu na prognozowane koszty wynikające z jego uchwalenia. 
 

40 Uchwała Nr XXXV/512/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 10 lipca 2012 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 
Czecha" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 10.09.2012 r., 
- zbieranie wniosków do projektu mpzp od 11.09.2012r. do 02.10.2012 r., 
- opracowanie koncepcji mpzp, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 12.02.2015 r. - rozpatrzenie wniosków do projektu planu przez Prezydenta, 
- od 10.04.2015 r. do 08.05.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- 24.04.2015 r. - opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję Urbanistyczno – 
Architektoniczną, 
- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 22.07. do 21.08.2015 r., 
- dyskusja publiczna - 04.08.2015 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 04.09.2015 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta Miasta - 24.09.2015 r., 
- przedstawienie projektu planu Radzie Miasta Poznania do uchwalenia, 
- 22.12.2015 r. – Radę Miasta podjęła uchwałę Nr XXII/292/VII/2015 w sprawie konieczności 
dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania planu, 
- w związku z ustaleniami na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i 
Sekretarzem w dniu 30.06.2016 r. WGN prowadzi rozmowy z najemcami garaży. Wyniki działań 
WGN warunkują dalsze prace nad mpzp, 
- mpzp podzielony na części A i B. 
 
mpzp „Osiedle Czecha cz. A: 
- 17.11.2016 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Miasta, 
- przygotowania do opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu, 
- od 20.01. do 10.02.2017 r. – opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 30.03. do 28.04.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 19.04.2017 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 12.05.2017 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 01.06.2017 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 11 lipca 2017 r. 
 
mpzp „Osiedle Czecha cz. B”: 
- prowadzona jest analiza możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
problemu zagospodarowania tego terenu. 
 

41 Uchwała Nr XXXVI/543/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 
Cytadela" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 16.10.2012 r., 
- zbieranie wniosków do projektu mpzp od 08.10.2012r. do 29.10.2012 r., 
- opracowywanie koncepcji mpzp, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

42 Uchwała Nr XL/596/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie 
ulic: Wołkowyskiej i abpa A.Baraniaka" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- konsultacje społeczne – I etap - 13.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 26.03. do 16.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 10.06.2014 r. – II konsultacje społeczne, 
- opiniowanie wewnętrzne projektu planu od 22.05.2014r. do 12.06.2014 r., 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

43 Uchwała Nr XLII/633/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Pokrzywno Wschód" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie projektu planu. 
 

44 Uchwała Nr XLII/634/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 
Bajkowe” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 04.04.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 08.04. do 29.04.2013 r., 
- analiza złożonych wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

45 Uchwała Nr XLII/635/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 
węzła Spławie" w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

46 Uchwała Nr XLII/636/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 
ulicy Nad Spławką" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 
merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem z dnia 19.10.2015 r. 
projekt mpzp został podzielony na dwie części: 
 
1. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką"część A w Poznaniu: 
- przygotowywanie koncepcji mpzp. 
 
2. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką" część B w Poznaniu: 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 
merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu dla mpzp "Krzesiny - rejon ulicy 
Tarnowskiej - część A" w Poznaniu (sąd oddalił skargę kasacyjną, co spowodowało ostateczne 
uchylenie w części negatywnych uzgodnień organu). 
 

47 Uchwała Nr XLVI/697/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 16.04.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 22.04. do 13.05.2013 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- opiniowanie wewnętrzne projektu planu od 12.06.2014 r. do 07.07.2014 r., 
- 26.06.2014 r. -  II konsultacje społeczne, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- podzielono plan na dwie części – mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna i 
mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część południowa. 
- projekt mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna – przygotowywany jest do 
opiniowania i uzgadniania. 
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Część północna: 
- od 15.11. do 07.12.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 15.11. do 07.12.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 11.05. do 08.06.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 25.05.2017 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 22.06.2017 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LIII/943/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05.09.2017 r., uchwała 
została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2017, poz. 5911 z dnia 12.09.2017 r. 
 
Część południowa: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

48 Uchwała Nr XLVI/696/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Michałowo - Kobylepole - część wschodnia" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 10.09.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.09.2013 r. do 02.10.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszono do czasu opracowania analizy dotyczącej możliwości 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Kobylepola, Michałowa i Sowic, 
- ww. analiza w trakcie opracowania, 
- analiza została opracowana. Projekt planu jest w trakcie opiniowania przez podmioty w których 
kompetencji leży opiniowanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 
- przygotowanie wstępnej koncepcji projektu planu, 
- plan uległ pomniejszeniu w związku z przystąpieniem do prac nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego "Darzybór" w Poznaniu. Trwają prace nad opracowaniem 
koncepcji  projektu planu w jego obecnym zasięgu. 
 

49 Uchwała Nr XLIX/743/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Termalnej i Trockiej" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 09.05.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 06.05. do 27.05.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

50 Uchwała Nr L/758/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola w 
Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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- I konsultacje społeczne - 18.06.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 17.06. do 17.07.2013 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowania do II konsultacji społecznych, 
- w celu przyspieszenia prac planistycznych, decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana 
Bartosza Gussa z 18 marca 2019 r. dokonano  wydzielenia odrębnych części z projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola w Poznaniu. Powyższa decyzja 
jest skutkiem nielegalnego pochówku na cmentarzu przy ul. Jasna Rola oraz toczącym się 
postępowaniem administracyjnym (skarga kasacyjna złożona przez Trust S.A. w części, która 
znajduje się w granicach projektu mpzp). W związku z długoterminowym trwaniem postępowania 
administracyjnego konieczne było podzielenie planu na części: 
1. Mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola - część A w Poznaniu, 
2. Mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola - część B w Poznaniu. 
 
Mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola - część A w Poznaniu: 
- 25.06.2019 r.- II konsultacje społeczne, 
- od 18.06. do 10.07.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- kontynuacja prac nad planem po opiniowaniu wewnętrznym projekt planu.  
 
Mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola - część B w Poznaniu: 
- prace nad planem zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia spraw sądowych. 
 

51 Uchwała Nr L/760/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Górczyna"  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 17.09.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 01.10.2013 r. do 22.10.2013 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego, 
-W II połowie 2015 r.  w celu przyspieszenia prac nad ww. projektem planu (ochrona boiska przy ul. 
Górczynskiej) projekt planu został podzielony na część A i B (w uzgodnieniu z Radą Osiedla 
Górczyn). 
 
Część A: 
- konsultacje społeczne – etap II - 27.10.2015 r., 
- opiniowanie wewnętrzne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania oraz wyłożenie do publicznego wglądu, 
- plan uchwalony uchwałą Nr XXXIV/571/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06.09.2016 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz. 5630 z dnia 23.09. 2016 r. 
 
Część B: 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
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52 Uchwała Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ul. Poziomkowej” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przygotowywanie uchwały uchylającej projekt planu. 
Do uchwały Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ul. 
Poziomkowej” w Poznaniu przystąpiono w celu wyznaczenia przebiegu ewentualnego ciągu pieszo-
rowerowego łączącego ul. Krośniewicką z ul. Warszawską, który stałby się alternatywnym 
rozwiązaniem komunikacyjnym (pieszo-rowerowym), w przypadku wyłączenia ul. Smołdzinowskiej  
z terenów dróg publicznych. Obecnie obowiązujący na tym terenie plan miejscowy nie dopuszcza 
ww. rozwiązania.  
Za uchyleniem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ul. Poziomkowej” w Poznaniu przemawiają 
rozwiązania układu komunikacyjnego ustalone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej" w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą 
Nr LXXI/1110/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2014 r. W planie tym ustalono 
alternatywny przebieg drogi pieszo-rowerowej z przejściem tunelem pod torami kolejowymi  
i kontynuacją na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego “Zieliniec” w Poznaniu, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXIII/1013/V/2010 z 8 czerwca 
2010 r. 
 

53 Uchwała Nr LVI/864/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 
Deszczowej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- I konsultacje społeczne - 12.11.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 12.11.2013 r. do 03.12.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego, 
- 17.02.2015 r. - konsultacje społeczne, 
- od 17.02.2015 r. do 15.03.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 18.09. 2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 14.12.2015 r. do 15.01.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 11.01.2016 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 29.01.2016 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 
- 18.02.2016 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 
- Uchwała Nr XXVIII/405/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26.04.2016 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu, 
- opublikowanie w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 16.05.2016 r., poz. 3364, 
- uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego do WSA. Oczekiwanie na rozprawę; 
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- 11.01.2017 r. WSA stwierdził nieważność uchwały, 
- 27.02.2017 r. została złożona skarga kasacyjna na wyrok WSA, 
- MPU oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez NSA, 
- Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 lutego  2019 r. (Sygn. akt II OSK 832/17) oddalił 
skargę kasacyjną Miasta Poznania na wyrok WSA. 
W związku z faktem, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 11 stycznia 
2017 r. (Sygn. akt IV SA/Po 693/16) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu nie obowiązuje. 
Prowadzona jest ponowiona procedura planistyczna: 
- trwa przygotowywanie projektu planu do ponownego uzgadniania i wyłożenia do publicznego 
wglądu. 
 

54 Uchwała Nr LXI/949/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 20.01.2014 r. – I konsultacje społeczne, 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 21.01.2014r. do 11.02.2014 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- 30.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- oczekiwanie na rezultaty internetowych konsultacji przeprowadzonych przez Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
- opracowywanie koncepcji planu po konsultacjach internetowych, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

55 Uchwała Nr LXIII/981/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulic Bóżniczej  
i Północnej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 18.03.2014 r. - I konsultacje społeczne, 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 19.03.2014r. do 09.04.2014 r., 
- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 15.05.2014 r. 
Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU podział na części terenu objętego 
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “w rejonie ulic Bóżniczej i 
Północnej” w Poznaniu. 
 
w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część A: 
- 26.11.2014 r.  - II konsultacje społeczne nad projektem planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 18.09.2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- 02.10.2015 r. opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję  Urbanistyczno – 
Architektoniczną, 
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- przeprowadzono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu. 
- plan uchwalony uchwałą Nr XXXVI/610/VII/2016 Rady Miasta Poznania  z dnia 18.10.2016 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz.6271 z dnia 27.10.2016 r. 
 
w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część B: 
- opracowywanie projektu planu. 
 
w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część C: 
- opracowywanie projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- weryfikacja założeń projektu planu w kontekście wydanych decyzji administracyjnych. 
 
w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część D: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

56 Uchwała Nr LXIII/982/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Handlowe M1” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 03.04.2014 r. – I konsultacje społeczne, 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 07.04.2014r. do 28.04.2014 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- II półrocze 2015 r. wyrażenie zgody przez Prezydenta na skierowanie projektu planu do 
opiniowania wewnętrznego, 
- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania, 
- od 30.08. do 27.09.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 07.09.2016 r. dyskusja publiczna, 
- do 11.10.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 31.10.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu zostanie przekazany Radzie Miasta celem uchwalenia, po podpisaniu umowy 
partycypacyjnej. 
 

57 Uchwała Nr LXXIV/1165/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dawna 
wieś Psarskie” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 09.03.2015 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 11.03.2015 r. do 01.04.2015 r. - zbieranie wniosków do projektu planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

58 Uchwała Nr V/18/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 
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Złotowskiej” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 09.04.2015 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.04.2015 r. do 29.04.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 05.12. do 28.12.2016 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 06.12.2016 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 06.10. do 27.10.2017 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- prace wstrzymane ze względu na roszczenia z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

59 Uchwała Nr XII/104/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowania do I konsultacji społecznych, 
- 28.09.2015 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 28.09.2015 r. do 19.10.2015 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego, 
- od 15.10. do 06.11.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 22.10.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

60 Uchwała Nr XV/126/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic abpa A. 
Baraniaka i Chartowo” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zebrano wnioski do projektu planu, 
- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego. 
 
Zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem w 
dniu 06.04.2017 r., protokół nr 100/VII/9/2017 pkt. 8 projekt planu został podzielony na część A i B. 
 
Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część A" w Poznaniu: 
- opracowywanie wstępnej koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na skomplikowaną sytucję własnościową na 
przedmiotowym terenie oraz wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na budowę. 
 
Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu: 
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- od 20.04. do 12.05.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
 - 27.04.2017 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowanie do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 04.09. do 25.09.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 20.11. do 18.12.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 23.11.2017 r. - dyskusja publiczna, 
- do 03.01.2018 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LXVIII/1244/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05.06.2018 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 4837 z dnia 13.06.2018 r. 
 

61 Uchwała Nr XV/120/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

62 Uchwała Nr XVII/192/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Przyjemnej” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

63 Uchwała Nr XVII/194/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 15.12.2015 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 14.12.2015 r. do 04.01.2016 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 
- od 12.03. do 07.04.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 21.03.2017 r. II konsultacje społeczne, 
- od 06.10. do 27.10.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- prace wstrzymane do czasu zweryfikowania przez WGN informacji dotyczących składowiska 
odpadów i uzyskania wyników badań gruntowych terenu. W zależności od uzyskanych wyników, 
podjęta zostanie decyzja w sprawie dalszych prac nad planem, 
- od 12.11. do 10.12.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 02.12.2019 r. - dyskusja publiczna, 
- do 27.12.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu. 
 

64 Uchwała Nr XIX/239/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy 
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Gospodarskiej" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

65 Uchwała Nr XIX/240/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Bolesława 
Śmiałego – część południowa” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

66 Uchwała Nr XIX/241/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 
Poligonowej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- odbyła się Rada Techniczna i trwają prace przygotowujące projekt planu do opiniowania 
wewnętrznego, 
- ponowne opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

67 Uchwała Nr XXI/273/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węzeł Dębiec” w 
Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 28.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 29.09. do 20.10.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- Zarząd Transportu Miejskiego zlecił opracowanie koncepcji na poprowadzenie tramwaju na tzw. 
Klin Dębiecki, w związku z czym prace nad projektem planu zostały wstrzymane do czasu 
opracowania koncepcji, która zostanie wprowadzona do projektu. 
 

68 Uchwała Nr XXIII/304/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy Głuszyna” w Poznaniu.  
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

69 Uchwała Nr XXIII/303/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
cmentarza przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- trwa opracowywanie koncepcji planu. 
 

70 Uchwała Nr XXIII/302/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
zabudowy przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- od 31.10. do 21.11.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 19.12.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 06.02.2020 r. - zbieranie uwag do projetu planu. 
 

71 Uchwała Nr XXV/337/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn 
Północ” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- zbieranie wniosków do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Plan podzielony na części A, B, C, D. 
 
Część A: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 
Część B: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 
Część C: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Część D: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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72 Uchwała Nr XXVIII/406/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 22.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 23.09. do 14.10.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do II konsultacji społecznych. 
 
Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ul. Żagańskiej i 
Miśnieńskiej, wydane decyzje o warunkach zabudowy o tej samej funkcji oraz brak możliwości 
usankcjonowania ww. zbudowy w mpzp (brak zgodności ze Studium) wydzielono część B z granic, 
dla których przystąpiono do sporządzenia mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, 
Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. 
 
Mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu: 
- od 12.07. do 09.08.2019 r. - II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 23.07.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 23.08.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 12.09.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 15.10. do 14.11.2019 r. - III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 23.10.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 28.11.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 05.12.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXI/367/VIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. 
 
(publikacja w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 86 z dnia 03-01-2020, wejście w życie 18-01-2020r.)  
 
Mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część B w Poznaniu: 
- prace nad projektem planu zostały wstrzymane ze względu na rozbieżności pomiędzy Studium  
a wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. 
 

73 Uchwała Nr XXXIII/515/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy W. Majakowskiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 20.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.10. do 15.11.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 09.04.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 25.03. do 15.04.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
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74 Uchwała Nr XXXIII/516/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy T. Mateckiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 15.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 16.09. do 07.10.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowania do II konsultacji społecznych, 
- 25.01.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- trwa analiza opinii zebranych podczas II konsultacji społecznych. 
 
W związku z decyzją byłego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Macieja Wudarskiego 
dokonano podziału projektu mpzp na części: 
1. Mpzp „rejon ulicy T. Mateckiego – część A” w Poznaniu, 
2. Mpzp „rejon ulicy T. Mateckiego – część B” w Poznaniu. 
 
Mpzp „rejon ulicy T. Mateckiego – część A” w Poznaniu: 
- od 20.11. do 14.12.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 19.06. do 10.07.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu. 
- 24.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowywanie projektu planu do przekazania do Biura Rady celem uchwalenia. 
 
Mpzp „rejon ulicy T. Mateckiego – część B” w Poznaniu: 
- prace nad projektem planu wstrzymane do czasu dokonania regulacji gruntowo-własnościowych. 
 

75 Uchwała Nr XXXIII/517/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – 
Południe” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W związku z decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa z 24 października 
2019 r. dokonano podziału projektu mpzp „Łacina - Południe – część A” w Poznaniu na części: 
1. Mpzp „Łacina - Południe – część A” w Poznaniu, 
2. Mpzp „Łacina - Południe – część C” w Poznaniu. 
 
Mpzp „Łacina - Południe – część A” w Poznaniu: 
- 24.10.2019 r. - rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 31.10. do 21.11.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- 31.12. - ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.  
 
Mpzp „Łacina - Południe – część B” w Poznaniu: 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XV/216/VIII/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 6858 z dnia 23 lipca 2019 r. Uchwała weszła  
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w życie 7 sierpnia 2019 r. 
 
Mpzp „Łacina - Południe – część C” w Poznaniu: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

76 Uchwała Nr XXXIII/518/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – 
Północ” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.09. do 12.10.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

77 Uchwała Nr XXXIII/512/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Pasażu Apollo”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 05.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 29.08. do 20.09.2016 r. zbieranie wniosków do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 24.07. do 16.08.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 29.10. do 05.12.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 25.11.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 19.12.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu. 
 

78 Uchwała Nr XXXIV/564/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz 
Miłostowo” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 08.12.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 09.12.2016 r. do 05.01.2017 r. zbieranie wniosków, 
- w styczniu 2017 r. wpłynęło do MPU pismo z Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o podział 
planu na dwie część bądź wstrzymanie prac nad planem w związku z podjętymi przez ZTM 
działaniami związanymi z opracowaniem dokumentacji dla Zintegrowanych Węzłów 
Komunikacyjnych i parkingów typu Park & Ride. 23.01.2017 r. były Zastępca Prezydenta p. M. 
Wudarski wyraził zgodę na wstrzymanie prac nad planem. 
 

79 Uchwała Nr XXXIV/565/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Maszewskiej i Myśliborskiej” w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 17.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.10. do 10.11.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- od 15.10. do 05.11.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 29.10.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 24.07. do 16.08.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu,  
- prace nad projektem planu zostały zawieszone ze względu na postępowania toczące się w WGN. 
 

80 Uchwała Nr XXXIV/567/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac 
Wiosny Ludów – ulica Wysoka” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 24.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 25.10. do 15.11.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 06.05.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 23.04. do 20.05.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 24.07. do 16.08.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 29.10. do 05.12.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 25.11.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 19.12.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu. 
 

81 Uchwała Nr XXXVI/608/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy św. Leonarda” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 17.01.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.01. do 10.02.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

82 Uchwała Nr XXXIX/663/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 
Bolesława Chrobrego – część północna” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 22.03.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 23.03. do 14.04.2017 r. zbieranie wniosków, 
 - opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad projektem mpzp, dokonano podziału na części A 
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i B. Część A, obejmująca park, została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności.  
 
Część A: 
- 23.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 09.10. do 30.10.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LXIX/1256/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26.06.2018 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 5499 z dnia 04.07.2018 r. 
 
Część B: 
- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych, 
- od 23.04. do 18.05.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 18.05.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 03.01.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 22.02. do 15.03.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 01.08. do 30.08.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 06.08.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 13.09.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 03.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 20.11. do 19.12.2019 r. - II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 16.12.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 02.01.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu. 
 

83 Uchwała Nr XLII/728/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ulicy Piołunowej w Poznaniu. 
 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została podjęta w celu umożliwienia dokończenia budowy dwóch budynków na działce 
5/12 mieszczącej się przy ul. Piołunowej w Poznaniu. 
Sporządzenie projektu planu uzależnione jest od zmiany obowiązującego Studium dla miasta 
Poznania, z którym obecne zagospodarowanie działki 5/12 jest niezgodne. 
 

84 Uchwała Nr XLII/724/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park nad Wartą”  
w Poznaniu - część A. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 11.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.05. do 29.05.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

85 Uchwała Nr XLIV/758/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne 
Tory” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 05.04.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 07.04. do 05.05.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 26.09.2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania „Wolnych 
Torów” w Poznaniu, 
- przeprowadzanie analiz wynikających z konsultacji społecznych oraz wprowadzanie zmian do 
koncepcji, 
- przygotowywanie do  przekazania wydziałom i jednostkom miejskim koncepcji projektu planu 
celem poinformowania i uzyskania opinii. 
 

86 Uchwała Nr XLIV/759/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 
Jana III Sobieskiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 23.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 24.05. do 19.06.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 25.04.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 23.04. do 17.05.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
 
W związku z wnioskiem WUiA z 22.05.2019 r. dokonano wyłączenia z granic projektu planu obszaru 
znajdującego się w północno-wschodniej części Osiedla. Stanowi on teren obiektów  
i urządzeń transportu publicznego. We wniosku zwrócono uwagę, że rozwiązanie przedstawione  
w planie dzieli zarówno nieruchomość, jak i inne obiekty budowlane (np. perony) dworca 
autobusowego na teren objęty mpzp i obszar, dla którego wymagane będzie wydanie decyzji WZiZT 
(np. przebudowy, rozbudowy itd. budynku dworca autobusowego). Przedmiotowy teren stanowi 
własność Miasta Poznania, stąd nie ma zagrożenia inwestycją sprzeczną z polityką Miasta. Zgodnie  
z decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa z 19 września 2019 r. 
dokonano podziału projektu mpzp „Osiedle Jana III Sobieskiego” w Poznaniu na części: 
1. Mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część A w Poznaniu,  
2. Mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część B w Poznaniu. 
  
Mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część A w Poznaniu: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 
Mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część B w Poznaniu: 
- prace nad projektem planu nie są kontynuowane. 
 

87 Uchwała Nr XLIV/760/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Chojnickiej i Psarskie” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 09.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 15.05. do 05.06.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 24.04. do 22.05.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 09.05.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 03.01.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 22.02. do 15.03.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 12.09. do 10.10.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 16.09.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 24.10.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 07.11.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowywanie projektu planu do przekazania do Biura Rady celem uchwalenia. 
 

88 Uchwała Nr XLVII/809/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Szelągowskiej i Wilczak” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 01.06.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 05.06. do 27.06.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- 19.11.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 13.11. do 04.12.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

89 Uchwała Nr L/870/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Południe”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 19.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 
- od 20.10. do 10.11.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 30.05.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 21.05. do 11.06.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 
Zgodnie z decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa z 8 listopada 2019 r. 
dokonano podziłu projektu mpzp „Podolany Południe” w Poznaniu na części: 
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1. Mpzp "Podolany Południe"- część A w Poznaniu,  
2. Mpzp "Podolany Południe"- część B w Poznaniu. 
  
Mpzp "Podolany Południe"- część A w Poznaniu: 
- od 06.12. do 27.12.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu. 
 
Mpzp "Podolany Południe"- część B w Poznaniu: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

90 Uchwała Nr LIII/940/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 
Berdychowo” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 05.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 
- od 06.10. do 27.10.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- 02.08.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 02.08. do 24.08.2018 r. opioniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 21.03.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 06.05. do 27.05.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 23.08. do 20.09.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 27.08.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 04.10.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 17.11.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowywanie projektu planu do przekazania do Biura Rady celem uchwalenia. 
 

91 Uchwała Nr LIII/941/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy 
Dobromiły" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 14.11.2017 r. – I konsultacje społeczne, 
- od 22.11. do 13.12.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 03.12.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 24.01. do 14.02.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 18.04.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
03.09.2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr XVI/250/VIII/2019 uchylającą uchwałę  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie 
ulicy Dobromiły" w Poznaniu. 
 

92 Uchwała Nr LXII/1141/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulicy Przygranicznej” w Poznaniu. 
 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 07.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.06. do 29.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

93 Uchwała Nr LXIII/1157/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 16.05.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 17.05. do 07.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 02.12. do 23.12.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 12.12.2019 r. - II konsultacje społeczne. 
 

94 Uchwała Nr LXIV/1179/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park im. 
J.H. Dąbrowskiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 10.05.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 11.05. do 04.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 06.09. do 27.09.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 25.09.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

95 Uchwała Nr LXV/1198/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 
Bolesława Chrobrego – część południowa" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 18.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.06. do 09.07.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

96 Uchwała Nr LXVI/1208/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
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terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 12.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 13.06. do 04.07.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych, 
- 10.01.2019 r. – II konsultacje społeczne, 
- od 02.01.2019 r. do 23.01.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 09.05.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 22.05. do 12.06.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 30.08. do 27.09.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 17.09.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 11.10.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 31.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 28.11. 2019 r. do 03.01.2020 r. – II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. 
 

97 Uchwała Nr LXVI/1209/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 r. w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
28.05.2018 r. były Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej Wudarski zdecydował o 
podziale projektu mpzp na dwie części : 
1. „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 22.05. do 12.06.2019 r.-  opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 24.05. do 14.06.2019 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
W związku z brakiem uzgodnienia projektu planu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.  
 
2. „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód B w Poznaniu: 
- przygotowania do zlecenia ekspertyzy przyrodniczej, której wynik będzie mieć wpływ na 
zagospodarowanie przedmiotowego terenu, 
- analiza wykonanej ekspertyzy przyrodniczej. 
 

98 Uchwała Nr LXIX/1255/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowanie do I konsultacji społecznych, 
- 23.10.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 24.10. do 15.11.2018 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 
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- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 03.10. do 25.10.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 10.10.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 

99 Uchwała Nr LXXII/1338/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 08.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 09.11. do 30.11.2018 r. zbieranie wniosków do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

100 Uchwała Nr LXXIII/1358/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 27.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 28.11. do 19.12.2018 r. zbieranie wniosków do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych, 
- od 04.07. do 25.07.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 04.07.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 

101 Uchwała Nr LXXIII/1357/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 
określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie 
miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Zapisy uchwały realizowane są na bieżąco w trakcie rozpatrywania wniosków. 
 

102 Uchwała Nr LXXIV/1391/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
GRUNWALD część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 04.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 05.03. do 26.03.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
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- od 06.11. do 29.11.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 14.11.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 

103 Uchwała Nr LXXIV/1392/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
„Brama Zachodnia – Centrum” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 05.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 06.03. do 27.03.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

104 Uchwała Nr LXXIV/1393/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 
Polan” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- 20.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.11. do 12.12.2018 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 19.06.2019 r. – II konsultacje społeczne, 
- od 10.06. do 01.07.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 03.10.2019 r. - rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 31.10. do 21.11.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. 
 

105 Uchwała Nr LXXIV/1395/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare 
Miasto” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 21.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.03. do 30.04.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

106 Uchwała Nr LXXV/1410/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 11.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 12.03. do 02.04.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

107 Uchwała Nr LXXV/1411/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 11.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 12.03. do 02.04.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
Przygotowywanie projektu planu do skierowania do uchylenia przez Radę Miasta Poznania i 
ponownego przystąpienia do sporządzenia mpzp w nowych granicach 
 

108 Uchwała Nr LXXV/1412/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 12.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 13.03. do 03.04.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu 
- od 14.11. do 06.12.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 21.11.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 

109 Uchwała Nr V/47/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 07.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 07.03. do 28.03.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

110 Uchwała Nr V/48/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 26.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 26.03. do 16.04.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

111 Uchwała Nr IX/118/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Zagórza”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 24.04.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 25.04. do 16.05.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 04.09.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 05.09. do 26.09.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 07.11.2019 r. - rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 06.12. do 27.12.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 
 

112 Uchwała Nr IX/119/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Darzybór” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 20.05.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.05. do 12.06.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

113 Uchwała Nr XI/153/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 
Gronowej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 17.06.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.06. do 10.07.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

114 Uchwała Nr XI/154/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smochowice-
Sianowska” – część A w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 06.06.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 07.06. do 28.06.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

115 Uchwała Nr XI/155/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Węzeł 
Górczyn” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 10.06.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 11.06. do 02.07.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

116 Uchwała Nr XV/211/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część 
północna" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 26.09.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 27.09. do 18.10.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

117 Uchwała Nr XV/212/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Bogdanki” – w 
rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 12.09.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 13.09. do 04.10.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

118 Uchwała Nr XV/213/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 11.09.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 11.09. do 03.10.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

119 Uchwała Nr XV/214/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 
Wrzesińskiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 09.09.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 10.09. do 01.10.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 16.12.2019 r. do 22.01.2020 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu. 
 

120 Uchwała Nr XVI/249/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 24.10.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 25.10. do 19.11.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

121 Uchwała Nr XIX/313/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.406.2019.16 z dnia 
31 października 2019 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

 

na dzień 31.12.2019 
Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego została złożona do Wojewody 2 
grudnia 2019 r. 

122 Uchwała Nr XIX/314/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Umultowo Wschód w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 10.12.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 11.12. do 03.01.2020 r. - zbieranie wniosków. 
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123 Uchwała Nr XX/340/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec Grudzieniec”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Rozpoczęcie prac nad planem uzależnione jest od przyjęcia ostatecznych rozwiązań 
komunikacyjnych dla budowy ul. Św. Wawrzyńca, przystanku kolejowego „Grudzieniec” i dworca 
publicznego transportu zbiorowego oraz możliwości finansowania inwestycji celu publicznego. 
 

124 Uchwała Nr XX/341/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie alei 
Wielkopolskiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przygotowywanie projektu planu do zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
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1 Uchwała Nr XXXII/309/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zasad 
gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym, zarządzanym przez Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.01.2020 
1. Liczba składników zasobu użytkowego znajdujących się w dyspozycji ZKZL sp. z o.o., w tym lokali 
użytkowych. 
SKŁADNIK ZASOBU UŻYTKOWEGO                           LICZBA 
Lokale użytkowe                                                             1496 
Lokale w fortach, schronach, bunkrach                           79 
Współwłasność                                                                    46 
Lokale użytkowe w obiektach NZOZ                              236 (liczba wynajętych lokali) 
Garaże i miejsca postojowe w hali garażowej              413 
Pracownie twórcze                                                              65 
Grunty                                                                                  851 
Grunty przy NZOZ                                                                 27 
Ogródki domowe                                                             1175 
Reklamy                                                                                 76 
Reklamy NZOZ                                                                      37 
Telefonia komórkowa                                                            8 
Umowy infrastruktura                                                       103 
 
2.Powierzchnia lokali użytkowych w podziale według zawartych umów oraz powierzchni wolnych. 
- Lokale użytkowe: powierzchnia zagospodarowana 212.899,12 m2, powierzchni wolna 36.782,35 
m2 w tym:  
20.063,98 m2 wyłączonych z eksploatacji z uwagi na stan techniczny, prowadzone remonty 
i modernizacje (np. Świt 34/36, 27 Grudnia 19, Kajki 13 i 15, Płocka 4, Pułaskiego 19/23), 
przeznaczenie do sprzedaży lub inne zagospodarowanie (Naramowicka 112, Mieleszyńska 58, 
Podbiałowa 24, Sielska 23, Sypniewo 2) oraz 3.282,13 m2 w budynku przy Grunwaldzkiej 22 -  
z uwagi na możliwość zagospodarowania przestrzeni wyłącznie na działalność kulturalną. 
- Lokale w fortach, schronach, bunkrach: pow. zagosp. 12.026,54 m2, pow. wol. 5.982,89 m2 

- Lokale użytkowe w obiektach NZOZ pow. zagosp. 31.031,43 m2, pow. wol. 2.617,97 m2 

- Garaże i miejsca postojowe w hali garażowej: pow. zagosp. 7.150,57 m2, pow. wol. 865,12 
m2/pow. wolnych garaży/, w tym 279,15 m2 garaży do rozbiórki 
- Pracownie twórcze: pow. zagosp. 2.787,73 m2,  pow. wol. 354,51 m2 

- Grunty: pow. zagosp. 32.056,10 m2, pow. wol.  15.993,94 m2 

- Grunty przy NZOZ: pow. zagos. 2.472,25 m2, 113 m2 

- Ogródki domowe; pow. zagosp. 196.579,48 m2, 53.658,10 m2, 
- Reklamy: pow. zagosp. 216,27 m2, 
- Reklamy NZOZ: 109,97 m2. 
 
3.Wynajmowanie/wydzierżawianie składników zasobu użytkowego. 
- Liczba zawartych nowych umów najmu/dzierżawy: 53 
- Liczba przedłużonych umów najmu/dzierżawy: 22 
- Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi: 7 
- Liczba zawartych porozumień na wydarzenia kulturalno-artystyczne /udostępnienia 
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nieodpłatne/:1 
 
4. Przygotowywanie umów o szczególnym charakterze, tj. umów o korzystanie. 
W II półroczu 2019 r. zawarto jedną umowę o korzystanie.  
Podpisano umowy najmu m.in. lokali użytkowych istotnych z punktu widzenia zagospodarowania 
dużych powierzchni oraz przychodów pozyskiwanych dla Spółki, tj.:  
 - Sieroca/Paderewskiego - pow. 307,90 m2, czynsz netto 22.501,33 zł, przeznaczenie: handel, 
edukacja, wystawy; 
 - Sieroca 10/ Paderewskiego 10 - powierzchnia 1.189,60 m2, czynsz netto 25.000,00 zł, 
przeznaczenie: cele rozrywkowe oraz gastronomiczne; 
 - Szyperska 7/8 – powierzchnia 2.718,90 m2, czynsz netto 8.156,70 zł, przeznaczenie: kultura; 
 - Ratajczaka 44 – powierzchnia 366,30 m2, czynsz netto 5.494,50 m2, przeznaczenie: szkolenia i 
konsultacje społeczne, działania integracyjne. 
 
5. Aukcje – licytacje ustne oraz aukcje internetowe. 
W II półroczu miały miejsce dwie aukcje (licytacja ustna) w dniu 29.07.2019 r. oraz 19.12.2019 r. 
Przedmiotem aukcji było 12 i 22 lokali, z czego wylicytowanych zostało odpowiednio 4 i 7.  
 
6. Prace Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych. 
Podczas październikowego posiedzenia w II połowie 2019 r., Zespołu ds. negocjacji stawek 
czynszowych i przetargów ofertowych omówiono łącznie 6 spraw, z czego wszystkie dotyczyły 
obniżek stawek czynszu na wniosek najemcy. Zespół pozytywnie zaopiniował 5 wniosków. 
 
7. Stawki czynszu. 
- Najniższa stawka czynszu w lokalach użytkowych :1,00 zł/m2  
- Najwyższa stawka czynszu w lokalach użytkowych: 148,38 zł/m2 

Średnia stawka czynszu w lokalach użytkowych położonych: 
A) na parterze, na froncie - 34,60 zł/m2 

B) na parterze, w oficynie/w podwórzu - 11,74 zł/ m2 

C) w suterenie, na froncie - 12,61 zł/ m2 

D) w suterenie, w oficynie/w podwórzu - 11,44 zł/ m2 

E) w piwnicy, na froncie - 12,16 zł/ m2 

F) w piwnicy, w oficynie/w podwórzu - 9,77 zł/m2 

 
Średnia stawka czynszu w lokalach użytkowych stanowiących wolnostojące nieruchomości: 12,33 
zł/ m2 

 
8. Lokalizacje z najwyższymi stawkami czynszu za m2: 
- Al.Marcinkowskiego: 120,00 zł (parter, front) 
- Długa /Półwiejska 13: 138,01 zł (parter, front) 
- Gołębia: 111,92 zł (parter, front 0 
- Pl.Waryńskiego: 143,38 zł (parter, lokal w pawilonie) 
- Ratajczaka /Św.Marcin 38: 114,14 zł (parter, front) 
- Stary Rynek: 114,92 zł (parter, front) 
- Stary Rynek: 113,99 zł (parter, front ) 
- Wrocławska /Stary Rynek 59/60: 119,18 zł (parter, front) 
- Wrocławska: 111,76 zł (parter, front) 
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- Wrocławska: 124,36 zł (parter, front) 
 
9. Nakłady poniesione przez najemców. 
Nakłady wynikające z umów zawartych z najemcami w II półroczu 2019 r. wynoszą 106.101,54 zł 
netto. 
 
10. Liczba wypowiedzeń oraz spraw w sądzie o wydanie lokalu użytkowego. 
Liczba wypowiedzeń w związku z zadłużeniem: 33 
Liczba wypowiedzeń złożonych przez najemców: 31 
Liczba wypowiedzeń z innych tytułów: 2 
Liczba spraw w sądzie o eksmisję z lokali użytkowych: 1 
Liczba komisyjnych przejęć lokali: 0 
 
11. Obniżka stawek czynszu w lokalach użytkowych. 
 
Liczba złożonych wniosków o obniżenie czynszu: 10 
Liczba wniosków załatwionych pozytywnie, w tym liczba wniosków załatwionych pozytywnie w 
odniesieniu do organizacji pozarządowych: 7 
 
12. Zaobserwowane tendencje, problemy, oczekiwania ze strony użytkowników lokali użytkowych: 
 
-   wzrost zainteresowania najmem lokali na cele kulturalne i prospołeczne, 
-   mniejsze zainteresowanie lokalami wymagającymi dużych nakładów, 
-   wzrost zainteresowania lokalami spełniającymi warunki do prowadzenia żłobków i przedszkoli; 
-   wzrost zainteresowania najmem powierzchni magazynowych; 
 
13. Sprzedaż zasobu użytkowego. 
W II półroczu 2019 r. nie został sprzedany żaden składnik zasobu użytkowego. 
 

2 Uchwała nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 
określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
1. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożonych w okresie 01.07.2019-31.12.2019: 54 
w tym: 
1a - na podstawie § 5 ust. 8 uchwały nr LXIX/1274/VII/2018 RMP  z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 - 5 
1b - po zawarciu umowy najmu w wyniku zamiany lokalu -1 
1c - po zawarciu umowy najmu po spłacie zadłużenia -1 
1d - po zawarciu umowy najmu lokalu zamiennego - 0 
1e - na podstawie § 5 ust. 5 uchwały nr LXIX/1274/VII/2018 RMP z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 - 12 - (w 
tym 5 ponownie) 
1f - na podstawie nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie 
określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych - 28 (w tym 5 
ponownie) 
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1g - na podstawie uchwały nr XIX/321/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r.  
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych - 7 (w tym 4 ponownie) 
2. Liczba lokali mieszkalnych, co do których Prezydent Miasta Poznania podjął indywidualną decyzję 
o sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 0 
3. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego opracowywanych przez ZKZL sp. o.o. na 
podstawie § 5 ust. 5 uchwały nr LXIX/1274/VII/2018 RMP  z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023: 5 
4. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego opracowanych i przekazanych do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UMP w II półroczu 2019: 1 
 

3 Uchwała Nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2013 r. w sprawie przyznania 
najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta 
Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
1. Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednolokalowym na dzień 31.12.2019 r.: 66 
1a - w tym: opracowanych przez ZKZL sp. z o. o. i przekazanych do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UMP 5 
 

4 Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.   
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r.: 
· zawarto 72 umowy najmu socjalnego lokali w związku z realizacją uprawnień wynikających z tzw. 
listy prezydenckiej, w tym 21 umów w ramach realizowanego przez Miasto Poznań „Programu 
mieszkań ze wsparciem”, 
· zawarto 120 umów najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z realizacją uprawnień 
wynikających z tzw. listy prezydenckiej, 
· zawarto 39 umów najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z posiadanym uprawnieniem do 
lokalu zamiennego,  
· zawarto 13 umów najmu lokali na czas nieoznaczony z osobami, którym uprzednio wypowiedziano 
umowy najmu, a przyczyny wypowiedzenia ustały, 
· zawarto 1 umowę najmu lokali z osobami pozostałymi w lokalu po zgonie / wyprowadzeniu się 
dotychczasowego najemcy, 
· zawarto 4 umowy najmu w tzw. trybie szczególnym – za zgodą Prezydenta Miasta Poznania, 
· wynajęto 4 zwolnione części lokali w trybie tzw. poszerzenia, 
· zawarto 0 umów najmu lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, które zostały uprzednio 
wylicytowane podczas aukcji na wynajem  lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, 
· zawarto 3 umowy najmu lokali z osobami, które zostały zakwalifikowane do wykonania remontu 
lokali, a następnie do zawarcia umowy najmu (wykaz lokali do remontu), 
· złożono 3 oferty najmu lokali socjalnych na podstawie prawomocnego wyroku o eksmisję z zasobu 
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obcego, przyznającego prawo do takiego lokalu (w tym 3 w ramach zawartych ugód z wierzycielami 
wyroków), 
· zawarto 595 ponownych umów najmu socjalnego lokali z osobami je zajmującymi (po wygaśnięciu 
dotychczasowych umów) przeprowadzono 126 zamian lokali, w tym 95 zamian na lokale w nowych 
budynkach przy ul. Lirycznej 26 - 40 w Poznaniu, 
 

5 Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie przyjęcia 
Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Wykaz uchwał podjętych w II półroczu 2019r., w ramach realizacji Polityki mieszkaniowej Miasta: 
- Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie zasad  
  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 
- Uchwała Nr XXI/366/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. zmieniająca  
   uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  
    zasobu Miasta Poznania. 
 

6 Uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 r. w sprawie programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została podjęta w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z ww. przepisem rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy.  Miasto Poznań posiada i tworzy mieszkaniowy zasób, a zasady 
gospodarowania tym zasobem oraz podstawowe definicje określające przedmiot i podmioty nim 
gospodarujące określone zostały w opracowanym programie gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 został opracowany w przeważającej części na 
podstawie danych i prognoz przedstawionych przez Spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych sp. z o.o. 
Dokument uwzględnia zmiany dokonane w zakresie zarządzania komunalnym zasobem 
mieszkaniowym w 2017 roku, tj. przejęcia przez Spółkę zadania bezpośredniego zarządzania 
komunalnym zasobem mieszkaniowym. 
Podane w dokumencie prognozy, dotyczące kosztów potrzeb remontowych, nakładów niezbędnych 
do utrzymania budynków i lokali w niepogorszonym stanie oraz wysokości kosztów utrzymania 
zasobu mieszkaniowego, zostały dokonane na podstawie dotychczasowych danych oraz analizy 
obowiązków wynikających z realizacji zadań własnych gminy, wyznaczonych celów i priorytetów 
oraz ich możliwości realizacyjnych. 
 
Celami programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania są: 
1. Poprawa dostępności zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania w celu zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych jego mieszkańców, która realizowana jest poprzez: 
· Budowę nowych mieszkań przez ZKZL sp. z o.o. – 120 ( II półrocze 2019) 
· Zwiększenie liczby remontowanych i zagospodarowywanych pustostanów -116 – (II półrocze 2019) 
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· Wdrożenie strategii zasiedlania zasobu komunalnego, poprzez pozyskiwanie nowych mieszkań z 
zasobu komunalnego z przeznaczeniem na cele socjalne. W ramach nowych inwestycji 
mieszkaniowych realizowanych przez ZKZL sp. z o.o. pierwszeństwo w uzyskaniu lokali w nowych 
budynkach mają obecni najemcy mieszkań komunalnych, regularnie uiszczający opłaty za 
zajmowane lokale, którzy zajmują obecnie lokale nadające się do dalszego zasiedlenia. Jednym z 
warunków uzyskania lokalu w nowym budynku jest odświeżenie zajmowanego lokalu – w zakresie 
obciążającym najemcę, przewidzianym ustawą z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W ten sposób – w ramach 
zasiedlania lokali w nowych budynkach, odzyskiwane są lokale w istniejącym zasobie, które – 
poprzez ich odświeżenie przez opuszczających je najemców, nadają się do niezwłocznego 
zasiedlenia na rzecz kolejnych najemców. Zwalniane w ten sposób lokale przeznaczane są na 
bieżące zadania własne gminy, przy czym odzyskiwane lokale, które są o obniżonym standardzie 
(np. ogrzewane piecami), przeznaczane są do ponownego zagospodarowania w ramach najmu 
socjalnego. 
· Efektywne zarządzanie lokalami, czyli proponowanie obecnym najemcom lokali dostosowanych, 
pod kątem struktury i lokalizacji, do ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, 
niepełnosprawności oraz sytuacji majątkowej i osobistej. -  Program jest realizowany pośrednio – 
ZKZL sp. z o.o. nie proponuje „z urzędu” zamiany osobom zajmującym zbyt duże / zbyt małe lokale, 
niemniej stale realizuje zamiany na wnioski najemców - w szczególności zamiany skutkujące 
dostosowaniem wielkości i standardów lokali oraz opłat za ich używanie do potrzeb 
mieszkaniowych i możliwości płatniczych najemców. Niezależnie od powyższego, w ramach nowych 
inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez ZKZL sp. z o.o., pierwszeństwo w uzyskaniu lokali w 
nowych budynkach mają obecni najemcy mieszkań komunalnych, regularnie uiszczający opłaty za 
zajmowane lokale. 
2. Poprawa jakości i warunków zamieszkania w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania, która 
realizowana jest m. in. poprzez: 
· Poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania w ramach przyjętej i 
realizowanej polityki mieszkaniowej: 
Liczba wyremontowanych budynków - 1  
Liczba wyremontowanych lokali- 82 
· Realizację programu „Przyjazne Podwórko” - Łączna kwota środków wykorzystanych w roku 2019 
na współfinansowanie przez Miasto Poznań ww. zadań w ramach Programu „Przyjazne Podwórko” 
wynosi 14.469,09 zł. 
· Wdrożenie programu włączenia mieszkańców we współzarządzanie nieruchmościami, w których 
zamieszkują – Działanie było realizowane poprzez uruchomienie programu „Dozorca”, którego ideą 
było odpracowanie przez lokatorów komunalnych zadłużenia czynszowego poprzez czynności 
porządkowe na terenie miejskich nieruchomości.  
3. Poprawa efektywności zarządzania zasobem mieszkaniowym Miasta, która realizowana jest m. 
in. poprzez: 
· Wspieranie działań remontowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz inicjowanie procesów 
remontowych poprzez stosowanie instrumentów motywacyjnych. Pełnomocnicy Miasta na 
zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych wspierają inicjatywy remontowe zmierzające do poprawy 
stanu technicznego nieruchomości wspólnych. Informują właścicieli lokali o możliwości zaciągania 
kredytów termomodernizacyjnych z premią remontową, jak również o dofinansowaniach w ramach 
programu KAWKA i „Przyjazne Podwórko”. Informują też o możliwości ubiegania się o dotację 
udzielaną przez MKZ – wnioski rozpatrywane są przez Biuro MKZ indywidualnie. 
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Realizacja celów uchwały, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. została przygotowana na podstawie 
danych ujętych w załączniku nr 3 pn.”Sprawozdanie opisowe z działalności Zarządu Komunalnych 
Zasobów Lokalowych Spółka z o.o. za II półrocze 2019 w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej 
Miasta Poznania” do umowy dzierżawy D/51/1031z dnia 9.10.2013 r. 
 
Liczba lokali komunalnych ( dane za I półrocze 2019 r.): 12 472 
· W tym, liczba lokali socjalnych – 6 950 
· W tym liczba lokali mieszkanlnych – 5 473 
Stawki czynszu obowiązujące w zasobie komunalnym: 
·  Najnisza stawka czynszu -  4,00 z ł/m2 
·  Najwyższa stawka czynszu - 11,45 z ł/m2 
· Średnia stawka czynszu - 7,58 z ł/m2 
Realizacja wyroków eksmisyjnych. Liczba wyroków z zasobu: 
·  Miasta z prawem do lokalu socjalnego (ls) - 646 
·  prywatnego z prawem do (ls) - 903 
·  Miasta z prawem do pomieszczenia tymczasowego (pt) bez prawa do lokalu socjalnego (ls) - 209 
·  prywatnego z prawem do pomieszczenia tymczasowego ( pt) bez prawa do lokalu socjalnego (ls) - 
903 
·  Miasta z prawem do (pt) i do (ls) - 245 
·  prywatnego z prawem do ( pt) i do (ls) - 131 
·  Miasta z prawem do (ls) i bez prawa do (pt) - 8 
·  prywatnego z prawem do (ls) i bez prawa do (pt)- nie dotyczy. 
 

7 Uchwała Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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1 Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2017-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała jest realizowana i sprawozdawana szczegółowo do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego co pół roku. W chwili obecnej są zbierane dane do sprawozdania  
z realizacji GPR na dzień 31.12.2019 r. 
 

2 Uchwała Nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 r. w sprawie utworzenia 
„Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Większość właścicieli, zarządców i przedsiębiorców dostosowała się w ciągu roku do zasad uchwały. 
Od początku 2019 roku Miejski Konserwator Zabytków wydał 74 pozwolenia na reklamy na 
budynkach znajdujących się na obszarze parku kulturowego (w tym od lipca 2019 r. 28 pozwoleń).  
Pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków regularnie bierze udział w kontrolach 
przeprowadzanych przez strażników miejskich. Jest też w stałym kontakcie z właścicielami lokali w 
obrębie parku kulturowego, udziela im wsparcia merytorycznego, odpowiada na maile, telefony, 
umawia się na spotkania indywidualne. Dla lokali, które nadal nie uporządkowały swoich szyldów, 
wszczęto postępowania administracyjne. Najczęściej występującymi problemami jest 
skomplikowana sytuacja prawna nieruchomości (zmiany właściciela, konflikty między 
współwłaścicielami) - szczególnie uciążliwe w lokalizacjach, w których należy usunąć reklamy po 
nieczynnych lokalach, często właściciele celowo unikają kontaktu, nie odbierają korespondencji, 
telefonów. Problem z dostosowanie się do zasad mają również sieci sklepów i franczyzobiorcy.  
Prace nad poprawą estetyki przestrzeni wspólnej to ciągły proces, a obszar objęty uchwałą zmienia 
się dynamicznie. 
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1 Uchwała Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające w III kadencji Młodzieżowej 
Rady Miasta Poznania. Odbyły się 2 sesje Rady: 4 listopada oraz 4 grudnia 2019 r. Podczas sesji  
4 listopada wybrano nowe Prezydium Rady. Przewodniczącym został Jakub Truszkowski, natomiast 
na nowych Wiceprzewodniczących Rada wybrała Paulinę Antoniewicz i Kacpra Nowickiego (trzecim 
Wiceprzewodniczącym pozostał Jakub Putto). Sekretarzem MRMP został Tymoteusz Borsiak.  
Powołane zostały Komisje MRMP zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami związanymi  
z reprezentowaniem młodzieży: 
- Komisja ds. Samorządów Uczniowskich 
- Komisja ds. organizacji Kongresu Samorządów Uczniowskich (planowany termin to 12/30/2020) 
- Komisja ds. współpracy międzynarodowych 
- Komisja ds. miejskich 
W dniach 25-27 października 2019 r., MRMP zrealizowała Szkolenie Młodzieżowych Rad „Time 4 
Youth 2019” dla Młodzieżowych Rad Miast z całej Polski, w którym udział wzięło ponad 100 osób.  
Rada wsparła także starania Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 (European Youth 
Capital 2023), angażując się w przygotowanie aplikacji. Zaopiniowała pozytywnie wypracowane 
założenia wniosku, jednocześnie gwarantując swój dalszy udział w projekcie i wystosowując list 
poparcia dla wniosku. 
Rada angażowała się w poszczególne działania Miasta Poznania. Przedstawiciele Rady wzięli udział 
m.in. w debacie „Poznań: Zrównoważony rozwój lokalny - perspektywa mieszkańców” 27 listopada 
2019 r. organizowanej przez Miasto Poznań oraz UNA Poland (United Nations Association - 
Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce).  
Rada współpracowała na bieżąco z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy 
akademickiej. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej sprawował na bieżąco 
obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady. 
 

2 Uchwała Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W oparciu o przedmiotową uchwałę Gabinet Prezydenta zorganizował i przeprowadził: 
·Konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy 
udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego terenu. Konsultacje 
przeprowadzono wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Odbyło się 41 spotkań 
konsultacyjnych. Konsultacje polegały na organizacji spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej, których celem było omówienie uwarunkowań i założeń do projektów 
planów oraz zebranie sugestii dotyczących danych obszarów. 
Każde konsultacje społeczne dotyczące I lub II etapu konsultacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego przeprowadzono w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta 
Poznania, 
·Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy projektów drogowych, projektów 
infrastrukturalnych, organizacji ruchu przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Przeprowadzono 
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12 konsultacji społecznych, dotyczących w sumie 22 projektów.  W ramach prowadzonych 
konsultacji odbyły się  spotkania w sprawie: 

• przebudowy ul. Umultowskiej, na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej,  

• projektu przebudowy ul. Kilińskiego, 

•  przebudowy ul. Kwiatowej, na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki, 

• przebudowy ul. Radosnej, 

•  przebudowy ul. Kasztelańskiej, 

•  koncepcji budowy drogi rowerowej pomiędzy rondem Śródka a Kulasa, 

• projektu rozbudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej, 

•  koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki, 

•  przebudowy ul. Kolejowej. 
Szczegółowy przebieg konsultacji każdorazowo określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania. 
Wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich zorganizowano cały cykl spotkań przygotowujących kolejne 
zaplanowane procesy konsultacyjne. Spotkania odbywały się przy udziale zarówno przedstawicieli 
grup inicjatywnych, przedstawicieli zaangażowanych jednostek pomocniczych, jak również 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych: 
Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Transportu Miejskiego, Poznańskich Inwestycji Miejskich i 
projektantów. Spotkania dotyczyły: przebudowy ul. Umultowskiej, ul. Kilińskiego, ul. Radosnej (w 
tym spotkanie z właścicielami, którym należałoby zabrać grunty pod budowę), ul. Kasztelańskiej (w 
tym spotkanie z grupą inicjatywną), ul. Pokrzywno (w tym spotkanie z właścicielami, którzy mają 
mieć zabrane grunty pod budowę), ul. Kolejowej (w tym spotkanie z przedstawicielami osiedla  Św. 
Łazarz, ZTM, PIM i projektantami ulicy), chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, przebudowy ul. Św. 
Rocha, wprowadzenia strefy płatnego parkowania na osiedlach Św. Łazarz i Wilda itp. 
Odbyły się również spotkania z mieszkańcami Osiedla Junikowo w sprawie projektu poszerzenia ul. 
Srebrnej na odcinku Grotkowska – Ścinawska oraz kwartału ulic Wierzejewskiego, Brossa, 
Hrynakowskiego, Zielewicza. Zorganizowano również spotkania – dyżury informacyjne dotyczące 
Strefy Płatnego Parkowania na Osiedlach Wilda i Św. Łazarz będące wynikową konsultacji 
społecznych w powyższych zakresach. Na każdym Osiedlu w dwóch terminach. 
 
- Konsultacje społeczne dotyczące Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach pracy przy 
tegorocznej edycji PBO, Gabinet Prezydenta za pośrednictwem Fundacji Wspierania Kreatywnej 
Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREAktywator przeprowadził warsztaty „Wspólnie możemy 
więcej”. Były to warsztaty aktywizujące młode osoby w zakresie działalności na rzecz społeczności 
lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi budżetu obywatelskiego. Kilkugodzinne 
warsztaty przeprowadzono w następujących szkołach i dniach: Szkoła Podstawowa nr 40 – 7 maja 
2019, Szkoła Podstawowa nr 75 – 9 maja 2019, Szkoła Podstawowa nr 5 – 13 maja 2019, Szkoła 
Podstawowa nr 77 – 15 maja 2019 r.  
Na przełomie kwietnia i maja prowadzona była kampania edukacyjna i promocyjna PBO, podczas 
której Gabinet Prezydenta dystrybuował materiały promocyjne i edukacyjne Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego m.in. broszurę informacyjną dotyczącą składania wniosków. 29 kwietnia 2019 r. 
Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania zorganizował konferencję prasową poświęconą 
przedstawieniu nowych zasad kolejnej edycji PBO. 
W Centrum Inicjatyw Senioralnych przeprowadzono spotkanie z urzędnikami, którzy pomagali 
seniorom w tworzeniu projektów  do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  Spotkanie 
odbyło się 21 maja 2019 r.  
23 maja 2019 został zorganizowany na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania Maraton 
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pisania wniosków do PBO20. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy z ponad 20 miejskich 
jednostek. Maraton pisania wniosków dedykowany był mieszkańcom, którzy chcą uzyskać pomoc  
w pisaniu wniosków. Na najmłodszych uczestników Maratonu czekały  liczne atrakcje. Spotkanie 
połączone było z finałem programu edukacyjnego dla młodzieży „Wspólnie możemy więcej”. 26 
września 2019 zorganizowana została konferencja prasowa komunikująca przede wszystkim  
o rozpoczęciu głosowania w tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, połączona  
z losowaniem numerów projektów. Z przyporządkowanymi numerami projekty złożone w ramach 
PBO20 trafiły na elektroniczną listę do głosowania. Od 27 września do 21 października 2019 trwało 
głosowanie na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W dniach 28 – 29 września 2019 na terenie każdej rady osiedla działały 
stacjonarne punkty do głosowania w PBO20. W wyznaczonych lokalizacjach można było oddać głos 
z pomocą przeszkolonego przez Gabinet Prezydenta ankietera. Oprócz 42 lokalizacji na terenie 
całego miasta można było głosować w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych w godzinach ich pracy. 28 września 2019 r. nastąpiła inauguracja Dni Seniora 2019 na 
Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Pracownicy Gabinetu Prezydenta na stoisku 
poświęconym Poznańskiemu Budżetowi Obywatelskiemu zachęcali seniorów do zagłosowania w 
tegorocznej edycji PBO, informowano o projektach i zrealizowanych inwestycjach. 30 października 
2019 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego związanego z Poznańskim Budżetem 
Obywatelskim „Poznań – miasto przyszłości”. Konkurs był adresowany do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 5 listopada 2019 r. odbyła się uroczysta Gala Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020. Podczas uroczystej Gali wyróżniono autorów zwycięskich pomysłów. 
Wyróżnienia wręczyli pan Mariusz Wiśniewski i Katarzyna Kierzek – Koperska, Zastępcy Prezydenta 
Miasta Poznania. Podczas gali wręczono też nagrody zwycięzcom Konkursu Plastycznego PBO20 pt. 
"Poznań miasto przyszłości - jak Ty udoskonaliłbyś miasto?". Przyznano także 6 wyróżnień. 
 
· Konsultacje społeczne dotyczące różnej merytoryki przy współpracy z wydziałami Urzędu Miasta 
Poznania i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.  Przeprowadzono m.in. następujące projekty 
konsultacyjne: 
 
a) Konsultacje społeczne – dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019 – 2025”. Szczegółowy 
przebieg konsultacji określa Zarządzenie Nr 50/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia  24 
stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych 
dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019 - 2025".  
b) Konsultacje społeczne – dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad  i warunków stosowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwały krajobrazowej. 
Konsultacje społeczne prowadził Wydział Urbanistyki i Architektury. Szczegółowy przebieg 
konsultacji określa Zarządzenie Nr 358/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 kwietnia 2019 
r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych  dotyczących 
zasad i warunków stosowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, czyli 
tzw. uchwały krajobrazowej.  
 
c)Konsultacje społeczne – dotyczące koncepcji budowy II etapu trasy tramwajowej do Naramowic - 
od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską, do skrzyżowania ulic Estkowskiego i Małe Garbary. 
Konsultacje społeczne prowadził Zarząd Transportu Miejskiego. Szczegółowy przebieg konsultacji 
określa Zarządzenie nr 468/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 
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przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji 
budowy II etapu trasy tramwajowej do Naramowic, na odcinku od pętli Wilczak przez ul. 
Szelągowską, do skrzyżowania ulic Estkowskiego i Małe Garbary. 
 
d)Konsultacje społeczne – dotyczące budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. Konsultacje 
społeczne prowadził Zarząd Transportu Miejskiego. Szczegółowy przebieg konsultacji określa 
Zarządzenie nr 497/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji 
budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki, na odcinku od ul. Pamiątkowej przez ul. 28 Czerwca 
1956 r., do ul. Dolna Wilda w Poznaniu.  
 
e) Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące zagospodarowania ścieżki wokół Fortu VII . 
W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Osiedla Wola przy 
udziale przedstawicieli Rady Osiedla Wola, Zarządu Zieleni Miejskiej, Muzeum Martyrologii 
Wielkopolan – Fort VII. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim omówieniu projektu Zarządu 
Zieleni Miejskiej, jego założeń oraz przedstawieniu zakresu i sposobu prowadzenia ewentualnej 
inwestycji. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII prowadził 
Zarząd Zieleni Miejskiej. Szczegółowy przebieg konsultacji określa Zarządzenie nr 960/2019/P 
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie 
miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących nowego zagospodarowania zieleni wokół 
Fortu VII w Poznaniu.  
 
Gabinet Prezydenta prowadził również wcześniej rozpoczęte projekty konsultacyjne. 
 

3 Uchwała Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie zasad i trybu 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Od 1 maja do 23 sierpnia 2019 r. trwał etap opiniowania projektów przez poszczególne wydziały 
merytoryczne oraz Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.  
Następnie zgodnie z przyjętym harmonogramem: 
- 26 sierpnia – 13 września 2019 r. – odbyło się opiniowanie projektów przez rady osiedli, 
jednocześnie 26 sierpnia – 6 września 2019 r.  – miała miejsce procedura odwoławcza (składanie 
odwołań), a do 20 września 2019 r. – odbywały się spotkania odwoławcze, 
- 27 września – 21 października 2019 r.  – etap głosowania na projekty PBO, 
- do 30 października 2019 r.  – ogłoszenie wyników. 
W tym roku oddano rekordową liczbę głosów na projekty w PBO – ponad 68 000.  
W głosowaniu wyłoniono 35 projektów, które zostaną zrealizowane w 2020 r. Oprócz projektów 
ogólnomiejskich: 
„Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka”, „Skończmy ze smogiem  w Poznaniu” 
oraz „Przedszkole dla zwierząt w Nowym Zoo” zwyciężyły 32 projekty rejonowe. 
Zgodnie z Zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, do końca stycznia 2020 r. 
opublikowane zostaną wyniki ewaluacji PBO20. Ewaluacja prowadzona była w grudniu 2019 r. 
poprzez ankietę online, gdzie wszyscy chętni mieszkańcy mogli poprzez pytania zamknięte i otwarte 
wyrazić swoja opinię dotyczącą poprzedniej edycji oraz zaproponować rozwiązania do wdrożenia w 
kolejnej edycji PBO. 
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4 Uchwała Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie zgłaszania 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Uchwałą 
Nr XV/207/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09.07.2019 r. Obecnie toczy się postępowanie w 
WSA ww. sprawie. 
 

5 Uchwała Nr XV/207/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie zaskarżenia 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały  
Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 lipca 2019 r. nr KN-I.4131.1.252.2019.16 Wojewoda 
Wielkopolski orzekł o nieważności uchwały Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  
28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 
Uchwałą Nr XV/207/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. podjęto decyzję  
o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego. Obecnie toczy się 
postępowanie w WSA ww. sprawie. 
 

6 Uchwała Nr XV/209/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie powołania 
Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 
2020-2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zespół odbył jedno posiedzenie w dniu 29.07.2019 r., na którym zapoznał się z przekazanymi 
informacjami na temat kandydatur, a następnie przekazał i przedstawił Radzie Miasta Poznania 
opinię o kandydatach - listę z rekomendacjami.  
Rada Miasta Poznania na sesji w dn. 03.09.2019 r. dokonała wyboru ławników do sądów 
powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.  
Zespoł ten będzie także opiniował kandydatów na ławników w przypadku przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających. 
 

7 Uchwała Nr XV/210/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przed przystąpieniem Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do pracy, rada gminy 
wystąpiła do Komendanta Wojewódzkiego Policji celem pozyskania informacji o kandydatach  
w zakresie figurowania w policyjnych rejestrach. Uzyskanie przedmiotowych informacji było 
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niezbędne dla Zespołu, aby mógł obiektywnie zdecydować o udzieleniu albo odmowie udzielenia 
kandydatowi rekomendacji. 
Informacje uzyskane od Komendanta przekazano następnie Zespołowi ds. opiniowania kandydatów 
na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023. Uzyskanie przedmiotowych 
informacji było niezbędne dla Zespołu, aby obiektywnie zdecydować o udzieleniu albo odmowie 
udzielenia kandydatowi rekomendacji. 
W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających ponownie będzie zasięgana od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacja o kandydatach na ławników. 
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1 Uchwała nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004r. w sprawie ustanowienia 
nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta 
Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. rozpoczęto realizację XVI edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za 
wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 
magisterską”. 15 listopada 2019 r. zakończono przyjmowanie wniosków. Do Wydziału Rozwoju 
Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęło 118 prac: 66 prac magisterskich i 52 prace 
doktorskie. 
Co roku w Konkursie przyznawane są trzy równorzędne nagrody finansowe w wys. 8.000 zł za 
najlepsze prace doktorskie oraz trzy równorzędne nagrody finansowe w wys. 4.000 zł za najlepsze 
prace magisterskie. Ponadto, w każdej kategorii Kapituła może przyznać dowolną liczbę wyróżnień.   
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I kwartale 2020 r. 
 

2 Uchwała Nr LXXXVIII/991/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie 
Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
- „Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda 
Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" 
W II półroczu 2019 r. rozpoczęto realizację XVI edycji Konkursu. 15 listopada 2019 r. zakończono 
przyjmowanie wniosków. Do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęło 
118 prac: 66 prac magisterskich i 52 prace doktorskie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  
w I kwartale 2020 r. 
 - Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia 
w Poznaniu 
Od października 2019 r. rozpoczęto wypłaty stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu, przyznanych na podstawie opinii Rady 
Akademickiego i Naukowego Poznania z dnia 26 czerwca 2019 r. Stypendia otrzymało 38 osób (20 
laureatów i 18 finalistów olimpiad). Tym samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze 
wszystkich edycji zwiększyło się do 330 osób. Comiesięczne stypendium wypłacane przez I rok 
studiów od października 2019 r. do czerwca 2020 r. wynosi 1400 zł brutto dla laureatów olimpiad 
oraz 1300 zł brutto dla finalistów. 24 października 2019 r. zorganizowano uroczystą galę wręczenia 
stypendiów, z udziałem Prezydenta Miasta Poznania, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, 
przedstawicieli uczelni oraz Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.  
 - Współfinansowanie wykładów wybitnych naukowców, artystów i specjalistów 
W II półroczu 2019 r. odbyło się 8 wykładów otwartych, w których uczestniczyło łącznie ponad 1 tys. 
słuchaczy. Wykłady dotyczyły takich dziedzin, jak: nauki o polityce, meterologia, lingwistyka, 
finanse, historia, historia sztuki, sztuka, nauki społeczne. W sumie na organizację wykładów w II 
półroczu 2019 r. przekazano poznańskim uczelniom dotacje w wysokości 32 798,27 zł. 
5 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, podczas 
którego rozpatrzono wnioski uczelni poznańskich o dofinansowanie wizyt wybitnych naukowców  
i artystów w Poznaniu, zaplanowanych na II półrocze 2019 r. Uczelnie złożyły łącznie 16 wniosków  
o dofinansowanie, na łączną kwotę 84 897,50 zł. Po szczegółowym omówieniu każdego wniosku 
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pod względem merytorycznym i finansowym, Rada przyznała dofinansowanie na 11 wizyt w II 
półroczu 2019 r., na łączną kwotę 32 798,27 zł. Głównymi kryteriami przy przyznawaniu środków 
były osiągnięcia zapraszanej osoby oraz potencjał promocyjny wykładu otwartego z punktu 
widzenia Miasta. 
10 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, podczas 
którego rozpatrzono wnioski uczelni poznańskich o dofinansowanie wizyt wybitnych naukowców  
i artystów w Poznaniu, zaplanowanych na I półrocze 2020 r. Uczelnie złożyły łącznie 20 wniosków  
o dofinansowanie, na łączną kwotę 106.078,00 zł. Po szczegółowym omówieniu każdego wniosku 
pod względem merytorycznym i finansowym, Rada przyznała dofinansowanie na 16 wizyt w I 
półroczu 2020 r., na łączną kwotę 48.750,00 zł.  
 - Wsparcie projektów aktywizujących i integrujących młodzież, w tym studentów poznańskich 
uczelni  
Działając w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono wsparcia 
organizacjom pozarządowym na realizację 10  projektów aktywizujących i integrujących studentów, 
poprzez udzielenie dotacji w formie „małych grantów”. Dotacje otrzymały:  
 - Działania w których promowany jest „Akademicki Poznań”: 
  Akademicki Poznań na Salonie Maturzystów 2018 
W dniach 23-24 września 2019 r. podczas Salonu Maturzystów 2019 w Poznaniu, Wydział Rozwoju 
Miasta i Współpracy Międzynarodowej zorganizował w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
Politechniki Poznańskiej stoiska Miasta oraz poznańskich uczelni publicznych (UAM, UEP, UP, UMP). 
Na stoisku Miasta informowano o ofercie Akademickiego Poznania dla studentów oraz rozdawano 
materiały promocyjne i turystyczne o mieście. Podczas targów swoją ofertę przedstawiły szkoły 
wyższe nie tylko z całego regionu, ale także z innych województw. Prezentacjom uczelni 
towarzyszyły wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na temat zasad, 
jakie będą obowiązywać na egzaminie maturalnym w 2020 r. Targi edukacyjne odwiedziło ok. 8 tys. 
maturzystów z województwa wielkopolskiego.  
 „Poznań przyciąga” – spotkania informacyjno-edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych  
w Polsce  
Zrealizowano cykl spotkań informacyjno-promocyjnych w szkołach średnich w Polsce w ramach 
akcji „Poznań Przyciąga”. Celem akcji było zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów w Poznaniu. 
Przedstawiciele Miasta odwiedzili 50 szkół w 31 miastach w 7 województwach: wielkopolskim, 
dolnośląskim, opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i zachodniopomorskim. W trakcie 
spotkań uczniowie poznali ofertę Poznania dla ludzi młodych oraz ofertę studiów poznańskich 
uczelni. W spotkaniach wzięło udział niemal 3,8 tys. uczniów. Maturzyści zostali objęci badaniem 
ankietowym dot. preferencji studiowania. Wzmocnieniem tegorocznej akcji była inicjatywa czterech 
poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej, które zorganizowały 
dodatkowe spotkania pod hasłem „Poznań Przyciąga” w 30 szkołach na terenie województw: 
podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.  
„Poznań przyciąga” – kampania promocyjna w Internecie 
Równolegle do akcji spotkań w szkołach, w miesiącach październik – grudzień, prowadzono 
kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych (na profilu 
„Poznań Przyciąga” na Facebooku)  kierowaną do polskich maturzystów. W ramach kampanii działa 
także strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami  
w stolicy Wielkopolski mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej 
Poznania, pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości,  
a także wypełnić test preferencji zawodowych.  



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  

STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji 

ciągłej 

KATEGORIA : Strategie i plan rozwoju Miasta 

 

 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 13.02.2020 

Strona 119 z 173 

Lp Stan realizacji 

Działania  „Study in Poznań”:  
- 6 września 2019 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
wzięła udział w spotkaniu Koalicji wokół kampanii „Ready Study Go! Poland” org. przez Narodową 
Agencję Wymiany Akademickiej przy MNiSW. Celem spotkania było podsumowanie działań 
podejmowanych przez NAWA w roku 2019 oraz zaplanowanie działań w obszarze zagranicznej 
promocji szkolnictwa wyższego na 2020 rok. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: KRASP, IROs 
Forum, EAIE, EUPRIO, PRom, Study in Poznan, Study in Lublin, Study in Pomorze, Study in Krakow, 
Teraz Wrocław, EUPRIO oraz  EAIE.  
- Wizyta młodzieży z Ukrainy 
8 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania zorganizowano spotkanie dla grupy młodzieży  
z Ukrainy, która odwiedziła Poznań w ramach projektu Ukraińsko-Polskiej Szkoły Młodzieżowej 
Turystyki „Podróżuj i szanuj!”, realizowanego przez Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. 
Pawła Tyczyny w Humaniu. Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej przedstawili gościom ofertę akademicką Poznania.  
- Posiedzenie Zespołu Study in Poznań   
22 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Zespołu Study in 
Poznań. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele poznańskich uczelni, Urzędu Miasta Poznania, 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Straży Granicznej. Tematyka spotkania obejmowała: 
ofertę szkoleń dla pracowników działów współpracy z zagranicą poznańskich uczelni, 
podsumowanie warsztatów ze studentami oraz integrację studentów zagranicznych z polskimi. 
- Spotkania „Study in Poznań” z władzami uczelni  
W dniach 13 listopada i 11 grudnia 2019 r. Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej współorganizował spotkania pod hasłem „Study in Poznań” z prorektorami 
poznańskich uczelni publicznych. Tematyka spotkań obejowała aktualizację Strategii Akademickiego 
Poznania, działania antydyskyrminacyjne na uczelniach, promocję poznańskich uczelni na arenie 
międzynarodowej, współpracę międzyuczelnianą, wzmacanianie internacjonalizacji oraz otwarcie 
uczelni na wielokulturowość. 
- Szkolenie dla pracowników uczelni  
22 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania w ramach projektu Study in Poznań odbyło się 
szkolenie dla pracowników działów współpracy z zagranicą poznańskich uczelni, które 
przeporwadził przedstawiciel Straży Granicznej. Tematyka szkolenia obejmowała mobilność 
krótkoterminową i długoterminową studentów i naukowców.  
- Wizyta zagranicznych rekruterów  
25 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania, przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową, 
zorganizowano spotkanie informacyjne dla rekruterów studentów zagranicznych. Do Poznania 
przyjechała grupa kilkudziesięciu zagranicznych rekruterów z krajów Europy Wschodniej. Ofertę 
Miasta dla studentów przedstawiły przedstawicielki Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej oraz Biura Obsługi Inwestorów.  
- Udział w zagranicznych targach edukacyjnych  
W dniach 15-16 listopada 2019 r. delegacja zespołu "Study in Poznań" składająca się  
z przedstawicieli poznańskich uczelni, wzięła udział w targach edukacyjnych „Education Abroad”  
w Kijowie na Ukrainie. Celem wizyty było zwiększenie rozpoznawalności Poznania jako ośrodka 
akademickiego oraz przekazanie informacji na temat konkretnych uczelni z Poznania. Stoisko „Study 
in Poznań” zapewnione było przez Maisto Poznań.  
- „Orientation Days”  
W ramach tzw. „Orientation Days” organizowanych na poznańskich uczelniach przedstawicielka 
Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w ramach  prezentacji "Study in Poznan" 
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przedstawiła studentom ofertę turystyczną, naukową, kulturalną, rekreacyjną i sportową Poznania 
oraz informacje praktyczne o mieście.  
Projekt Ambasador Akademickiego Poznania 19 grudnia 2019 r. w Baraku Kultury odbyło się 
spotkanie świąteczne Ambasadorów Akademickiego Poznania (Stypendystów Miasta Poznania z lat 
2008-2019). Portale internetowe i media społecznościowe  
Redagowano strony internetowe dla studentów w wersji polskiej i angielskiej: 
www.poznan.pl/studia i www.studyin.poznan.pl oraz newsletter akademicki (zadanie ciągłe).   
W październiku 2019 r. na platformie Facebook powstały dedykowane funpage „Poznań Przyciąga” 
(w j. polskim) oraz „Study in Poznań” (w j. angielskim).W ramach platformy prowadzone są działania 
informacyjno promocyjne zarówno Miasta Poznania, jak i poznańskich uczelni. 
 

3 Uchwała nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie 
przyznawania stypendiów dla studentów. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
24 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla laureatów i finalistów 
olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli naukę na poznańskich uczelniach. W XII edycji programu 
stypendium otrzymało 38 osób. Tym samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich 
edycji zwiększyło się do 330 osób. Miasto oferuje studentom stypendia w wysokości 1400 zł 
(laureaci) i 1300 zł (finaliści) miesięczne przez pierwszy rok akademicki, od października do czerwca.  
Tegoroczni Stypendyści pochodzą z 7 województw: kujawsko- pomorskiego, lubelskiego, 
dolnośląskiego, pomorskiego,  wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: olimpiada biologiczna (10 osób)  i olimpiada 
chemiczna (7 osób). Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, na którym naukę podjęło 19 studentów i studentek. Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego wybrało 15 nagrodzonych. Na studia na Politechnice Poznańskiej 
zdecydowały się 3 osoby, a na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 1 osoba. 
 

4 Uchwała Nr LXXVII/1168/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010r. w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
I. W  2019 r. Miasto Poznań wspierało działania represyjne Policji poprzez: 
1. Monitorowanie bieżących wyników wykrywczych i dynamiki przestępstw w 6 najważniejszych 
kategoriach. 
2. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, który wspierał ujawnianie wykroczeń  
i przestępstw popełnianych w rejonach nim objętych. 
3. Sfinansowanie patroli ukierunkowanych na podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pracownicy Wydziału na 
bieżąco przyjmowali zgłoszenia od mieszkańców o łamaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Monitorowano działanie patroli płatnych, analizowano plany 
dyslokacji służb oraz sprawozdania z działalności patroli.  Policjanci z KMP Poznań wykonali 1571 
patroli (3142 policjantów – 25 136 godziny służby). W ciągu całego roku wydatkowano na ten cel 1 
099 700,00 zł.  
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II. Działania realizowane w dziale prewencyjnym: 
1. Przedsięwzięcia realizowane przez Straż Miejską  (od lipca 2019 r.  programy profilaktyczne  
realizowane wcześniej przez WZKiB przydzielono SMMP) 
a) Edukacja dla bezpieczeństwa (ogólnie) 
Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie informowania uczniów o zagrożeniach, 
umiejętności ich rozpoznania oraz zasadach przeciwdziałania skutkom; realizowana problematyka: 
porządek-czystość (ochrona środowiska, odpady-postępowanie), bezpieczeństwo osobiste (pies, 
dzikie zwierzęta), obcy/nieznajomy, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze (karta rowerowa), 
bezpieczny wypoczynek (wakacje, nad wodą, w górach, na wsi) 
Podniesienie świadomości uczniów w zakresie konieczności dbania o bezpieczeństwo osobiste i 
zakres odpowiedzialności za przestrzeganie norm prawnych; propagowanie zasad należytego 
postępowania w wielu codziennych sytuacjach. Liczba uczestników: 11585. 
Szkoła wolna od narkotyków i przemocy 
b) Spotkania profilaktyczne, prelekcje dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom - używki, przemoc, 
agresja oraz odpowiedzialności prawnej sprawców - uczniowie SP i szkół ponadpodstawowych; 
również konkurs tematyczny dla SP “Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” 
Propagowanie właściwych postaw i inspirowanie uczniów do przeciwdziałania zagrożeniom. Liczba 
uczestników: 170. 
c) Kibicuj bezpiecznie 
Pogadanki dla uczniów SP w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas imprez sportowych na 
obiektach zamkniętych połączone z zapoznaniem organizacji, zabezpieczenia imprez przez 
organizatora – zwiedzanie Stadionu Poznań 
Zapoznanie młodych kibiców z zasadami bezpieczeństwa i odpowiedzialnym kibicowaniem. Liczba 
uczestników: 350 uczestników 
d) Bezpieczny senior 
Spotkania w placówkach zrzeszających seniorów i w miejscach publicznych - przedstawienie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego w miejscach publicznych oraz w domu, zapoznanie ze 
sposobami przeciwdziałania i postępowania w przypadku rozpoznania sytuacji zagrożenia 
Informowanie seniorów o sposobach działania sprawców na ich niekorzyść oraz sposobach 
przeciwdziałania ich zamierzeniom. Liczba uczestników 950. 
e) Poznań uzależniony od profilaktyki 
Prelekcje dla starszych uczniów SP i szkół ponadpodstawowych w zakresie zagrożeń z tytułu 
stosowania używek, skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych. Informowanie o negatywnych 
skutkach zainteresowania używkami i koniecznej asertywności. 48 szkół - 4300 uczestników. 
f) Festyny miejskie, środowiskowe 
Na stoiskach profilaktycznych SMMP informowanie uczestników imprez o zasadach postępowania 
w istotnych społecznie, środowiskowo sytuacjach ważnych dla bezpieczeństwa, a także dla 
porządku publicznego, czystości otaczającej przestrzeni, jak również przeciwdziałaniu negatywnym 
działaniom na rzecz środowiska, ekologii. Informowanie poznańskiej społeczności o działaniach 
prawnych, porządkowych, kompetencjach miejskich służb.  
2. W roku 2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa kontynuował realizację 
Programu „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec”, w ramach którego przedstawiciel WZKiB 
wziął udział w 20 spotkaniach na terenie komisariatów policji.  Tematyką spotkań było nawiązanie 
współpracy w zakresie analizy bezpieczeństwa i porządku publicznego, nakreślenie problemów  
i obaw społeczności lokalnych oraz analiza możliwych do podjęcia działań oraz realizacja zadań 
nakreślanych przez rady osiedli do wykonania. 
3. Zrealizowano porozumienia z KMP w Poznaniu, którego przedmiotem jest uczestniczenie przez 
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Miasto Poznań w pokrywaniu części wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania KMP  
w Poznaniu. 
Środki finansowe wykorzystano na: 
- dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla KMP w Poznaniu, 
- dofinansowanie  zakupu ręcznego skanera, 
- sfinansowanie modernizacji obiektu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych,  
- dofinansowanie  zakupu radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego do przewozu psów 
służbowych dla Ogniwa Psów Służbowych, 
- sfinansowanie zakupu sprzętu informatyczno-biurowego, 
Wydatkowano na ten cel kwotę – 651 679,56 zł. 
4.Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem były nagrody dla policjantów dokonujących 
ujęć przestępców na gorącym uczynku, przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu. 
Przeznaczono na ten cel kwotę 20 000,00 zł. 
5. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 
W ramach realizacji uchwały w II półroczu 2019 r.: 
· zakończono rozpoczętą w 2018 roku rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 
w oparciu o rozwiązania mobilne – etap II.  Cztery nowe mobilne punkty kamerowe zostały 
zainstalowane w następujących lokalizacjach: na terenie zielonym przy ul. Płockiej, w obszarze 
Strzeszyna - na terenie zielonym ograniczonym ulicami: Homera, Horacego i Owidiusza oraz na 
terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice – przy obiekcie rekreacyjnym przy ul. Myśliborskiej i na 
terenie obiektu sportowego przy ul. Braniewskiej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 197 
415,00 zł, przy czym ponad 77% środków na ten cel przekazały rady osiedli: Warszawskie-Pomet-
Maltańskie, Krzyżowniki-Smochowice, Strzeszyn.  
· zakończono rozpoczętą w 2018 roku modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta 
Poznania wzdłuż ulicy Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu. W ramach zrealizowanych prac 
Wykonawca dokonał wymiany 3 punktów kamerowych w ul. Głogowskiej, w szczególności przy 
Dworcu Zachodnim oraz na skrzyżowaniach z ulicami Berwińskiego i Krauthofera. Ponadto 
wybudował niezbędną infrastrukturę teletechniczną do modernizacji 3 punktów kamerowych w 
obszarze Grunwaldu oraz rozbudowy systemu o kolejne 2 punkty kamerowe w ul. Dmowskiego. 
Całkowity koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 266 725,50 zł, przy czym 
50 000,00 zł na ten cel przekazała Rada Osiedla Św. Łazarz.  
· wykonano pozostały zakres etapu II modernizacji, przebudowy i rozbudowy Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze miasta Poznania w oparciu o gotową infrastrukturę 
teletechniczną, to jest zainstalowano i uruchomiono w rejonie ulicy Głogowskiej i obszarze 
Grunwaldu łącznie 9 kamer, w tym 5 obrotowych, 1 stałopozycyjną i 2 panoramiczne. Całkowity 
koszt realizacji II etapu inwestycji wyniósł 390 828,81 zł. 
· wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na Piątkowie – 
zainstalowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ulic Henryka  Opieńskiego i Umultowskiej 
oraz dokonano wymiany kamery na skrzyżowaniu ulic Karola Szymanowskiego i Tadeusza 
Szeligowskiego. Łączny koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 74 188,70 zł. 
· wykonano III etap rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w oparciu  
o rozwiązania mobilne – zainstalowano nowy mobilny punkt kamerowy składający się kamery 
stałopozycyjnej i kamery panoramicznej na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Santockiej. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 30 601,17 zł. 
· opracowano koncepcję Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego 
Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Koszt przedmiotowego opracowania wyniósł 12 300,00 zł. 
W ramach inwestycji realizowanych przez inne jednostki i spółki miejskie, do Systemu Monitoringu 
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Wizyjnego Miasta Poznania w II półroczu 2019 r. włączono łącznie 48 kamer zainstalowanych  
w obszarze: 
- zmodernizowanej  trasy  tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj, 
- Wartostrady na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do ulicy Hetmańskiej. Inwestycja realizowana 
przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
Aktualnie w systemie monitoringu wizyjnego miasta funkcjonuje 861 kamer. 
W II półroczu 2019 r. rozpoczęto także:  
· budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego 
Miasta Poznania w obszarze ul. Szyperskiej i  Piaskowej. Na podstawie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania została firma 
AWOTEL Andrzej Wołodźko z Poznania. Koszt realizacji oferty wynosi: 131 499,00 zł. Planowany 
termin zakończenia realizacji zadania to koniec lutego 2020 r. W ramach przedmiotowych prac 
Wykonawca między innymi zaprojektuje, uzgodni i wybuduje niezbędną infrastrukturę 
teletechniczną do przyszłej instalacji 4 punktów kamerowych. 
Działania realizowane w dziale porządkowym: 
1. Na bieżąco we współpracy z kierownictwem Straży Miejskiej dokonywano analizy działalności 
strażników miejskich, wytyczono kierunki do działania.  
2. Wydział przekazywał do SMMP sygnały mieszkańców i rad osiedli w zakresie porządku 
publicznego. 
3. Koordynowano działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w rejonie Starego Rynku.  
Działania realizowane w dziale ruchu drogowego: 
Przedstawiciele Wydziału brali udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
funkcjonującej przy Wydziałe Transportu i Zieleni UMP w Poznaniu. Na bieżąco przekazywano 
sygnały rad osiedli w zakresie zagrożeń i usprawnienia ruchu drogowego do Policji, ZDM, SMMP. 
Działania realizowane w dziale zagrożeń nadzwyczajnych 
1. Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 34 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dokonano aktualizacji „Planu 
operacyjnego ochrony przed powodzią dla Miasta Poznania” 
2. Na podstawie § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów województw, powiatów  
i gmin oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad 
ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia opracowano „Plan 
Ewakuacji dla Miasta Poznania I i II stopnia”. Plan został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 
Poznania. 
3. W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania zawarto 
umowę na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności  
w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na 
terenie Miasta Poznania. W ramach ww. umowy pogotowie podjęło na polecenie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 414 interwencji. 
4. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Miastem Poznań, Zakładem Zagospodarowania Odpadów  
w Poznaniu sp. z o.o. i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej opłacono dzierżawę za 
przechowywanie niebezpiecznych substancji chemicznych w kontenerze umiejscowionym na 
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na ul. Wrzesińskiej 17.  
W kontenerze składowane były niebezpieczne substancje chemiczne, które zostały przekazane do 
utylizacji. 
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa koordynował 29 ewakuacji ludzi ze stref 
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zagrożenia. Łącznie ewakuowano 1851 osoby (30 osobom zapewniono czasowy pobyt).  
6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w 2018 r. podpisał z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu sp. z o.o. i Komendą Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu porozumienie w sprawie skoordynowania działań w sytuacji kryzysowej lub 
innego miejscowego zagrożenia niebędącego sytuacją kryzysową. Na podstawie porozumienia, 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
zadysponowało w 2019 r. 10 autobusów w celu zapewnienia miejsc oczekiwania na zakończenie 
działań ratowniczych dla osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia. 
7. Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach Wydział Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa przyjął łącznie 454 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w tym 
190 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 264 w trybie uproszczonym. 
8. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, stanowisko ds. imprez masowych 
przyjęło 85 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Na podstawie 
złożonych wniosków wydano: 85 decyzji zezwalających na przeprowadzenie imprezy masowej,  
2 decyzje zmieniające (na wniosek organizatora), oraz w 1 przypadku została wydana odmowa 
wszczęcia postępowania z uwagi na złożenie wniosku po terminie. W świetle art. 29 ust 4 ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych wydano 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej. Nie została wydana decyzja o przerywaniu imprezy masowej. 
Wnioski realizowane są na bieżąco. Zostały sporządzone 4 pisma w sprawach dotyczących imprez 
masowych. 
9. Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowisko ds. 
imprez masowych przyjęło 56 zawiadomień dotyczących imprez artystycznych lub rozrywkowych 
organizowanych w ramach działalności kulturalnej Nie wydano decyzji o zakazie odbycia imprezy 
artystycznej lub rozrywkowej. Zawiadomienia realizowane są na bieżąco. 
10. Współpraca ze strażami pożarnymi 
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w szkoleniach organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną oraz inne instytucje prowadzące szkolenia w zakresie ratownictwa, 
pożarnictwa i bezpieczeństwa. Miasto Poznań kierowało członków OSP na badania lekarskie, które 
są niezbędne do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zakresem badań lekarskich objęci 
zostają ratownicy, którzy biorą czynny udział w akcjach ratowniczych.  
W drugim półroczu 2019 roku na badania lekarskie wysłano 16 strażaków ochotników i wydano 
kwotę  3 735,00 zł.   
W drugim półroczu 2019 r. został zakupiony samochód specjalistyczny do celów  ratowniczych dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej Grupa Ratownictwa Specjalistycznego marki Volkswagen Cady Maxi. 
Całkowity koszt pojazdu wyniósł 102 000,00 zł. Miasto Poznań przekazało dotację na ten cel  
w wysokości 80 000, zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

5 Uchwała Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 r. w sprawie przyjęcia 
"Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030". 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
1.„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 
bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”: 
Zakończono prace w zakresie opracowania koncepcji oświetlenia i iluminacji Starego Rynku, 
dokonano wyboru optymalnego wariantu – łączącego dwie koncepcje nr 2 i 3. Dokonano analizy 
dostępności płyty Starego Rynku dla pojazdów oraz sposobu realizacji dostaw. W celu 
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wypracowania właściwych rozwiązań w powyższym zakresie – trwają przygotowania do spotkania  
z przedsiębiorcami. 
Trwają rozmowy z Enea Oświetlenie dotyczące rozdziału pomiędzy Spółką Enea Oświetlenie a 
Miastem zadań inwestycyjnych wynikających z Koncepcji oświetlenia i iluminacji okolic Starego 
Rynku. Koncepcja ta jest częścią MASTERPLANU dla całego miasta opracowywanego na zlecenie 
Enea Oświetlenie, przy ścisłej współpracy z Miastem. Ponadto omówiono problemy dostępności 
przestrzeni publicznej. Na spotkaniu omówiono założenia dotyczące zastosowania znaków 
tyflograficznych w przestrzeni Starego Rynku. W powyższej tematyce obradowała też Miejska 
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Omówiono szereg alternatywnych rozwiązań oraz 
sprecyzowano wytyczne dla projektanta.  
Zakończono prace nad ogólną koncepcją nawierzchni płyty Starego Rynku. Ponadto na podstawie 
opracowanej Koncepcji Nawierzchni wykonano próby materiałowe dla kilku wariantów. Dokonano 
wstępnego wyboru wariantu, obecnie trwają obserwacje i testy eksploatacyjne, utrzymaniowe. 
Podpisano również porozumienia z gestorami sieci podziemnych o wspólnej realizacji zadania oraz 
ustalono zakresy koniecznych prac.  
Ponadto, w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na uzupełnienie PFU o 
brakujące elementy – m. in. sieci podziemne i naziemne (w tym zakres realizowany w ramach 
współpracy z Enea Oświetlenie i innymi gestorami sieci). 
2. Obszar dawnej osady św. Gotarda: 
Ustalenia Zespołu realizowane są na bieżąco. W drugim półroczu planowano spotkanie Zespołu  
z udziałem Prezydenta Wiśniewskiego, jednak spotkanie ostatecznie zostało przełożone.  
3. Fortyfikacje poznańskie:  
a) W dniach 24-25 sierpnia odbyła się kolejna edycja Dni Twierdzy Poznań. W programie znalazło się 
blisko 30 miejsc i atrakcji, w tym sporo nowości. Przede wszystkim po raz pierwszy, dzięki 
dofinansowaniu z w ramach małego grantu ze środków UMP udział w imprezie wziął Rezerwat 
Archeologiczny Genius loci.  
b) W dniu 30 września odbyło się spotkanie z udziałem PLOT, przedstawicieli środowisk fortecznych 
i przewodniczącego Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich podsumowujące VII Dni 
Twierdzy Poznań.  
c) W dniu 5 września odbyło się spotkanie Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich  
w sprawie Fortu II, w związku z informacją przekazaną przez Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych dotyczącą wygasającego okresu umowy o korzystanie z części nieruchomości 
zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Obodrzyckiej 61 w Poznaniu, pomiędzy Miastem Poznań,  
a Fundacją Familijny Poznań (Fundacją Fort). Efektem spotkania było zarekomendowania 
przedłużenia współpracy z Fundacją Fort w oparciu o nową umowę o korzystanie i wprowadzenie 
do umowy zapisów dających możliwość nakładania na korzystającego restrykcje oraz kary umowne 
w przypadku łamania zapisów umowy w zakresie prowadzonych prac budowlanych, 
konserwatorskich oraz organizowanych imprez. 
d) W dniu 25 października odbyło się spotkanie Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich na 
terenie Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Głównym tematem spotkania było omówienie 
kwestii budżetu „fortecznego” na rok 2020, zwłaszcza w kontekście finansowania przedsięwzięć 
oraz inwestycji w obiektach będących pod opieką Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (Fort 
VIIIa oraz IX).  
4. Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego: 
Ze względu na konieczność przeprowadzenia trzeciego postępowania przetargowego na wyłonienie 
Generalnego Wykonawcy przebudowy nie zwołano posiedzenia całego Zespołu ds. rewaloryzacji 
Rynku Łazarskiego. Zorganizowano kilka spotkań z udziałem zastępcy prezydenta p. Mariusza 
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Wiśniewskiego oraz w mniejszych grupach na tzw. spotkaniach roboczych w celu przygotowywania 
warunków przetargowych. 
13 września ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe dla zadania „Przebudowa Rynku 
Łazarskiego w Poznaniu”. W postępowaniu przetargowym, którego termin składania ofert minął  
6 listopada, złożone zostały trzy oferty. Najtańszą z nich, na kwotę 42,4 mln zł, złożyła firma Skanska 
S.A. Kolejną, na kwotę 43,4 mln zł, złożyła firma Budimex S.A. Trzecia, o wartości 53,7 mln zł, 
wpłynęła ze strony firmy Jakon sp. z o.o.  
Po analizie ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Skanska, a Radni Miasta Poznania na 
sesji 3 grudnia 2019 r. zadecydowali o zwiększeniu środków na zadanie przebudowy rynku 
Łazarskiego o brakujące 7 mln. zł.  
13 grudnia wybrano wykonawcę – Skanska S.A. Podpisanie umowy z Generalnym wykonawcą 
zaplanowano na styczeń 2020 r.  
5.„Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 
Towarowa”: 
Trwają uzgodnienia z gestorami oraz jednostkami miejskimi projektów budowlanych na Zakresie  
2 (ul. Św. Marcin od al. Niepodległości do ul. Gwarnej, oraz od ul. Ratajczaka do Al. 
Marcinkowskiego, Pl. Wolności, 27 grudnia, Kantaka i Gwarna) oraz na Zakresie 4 (fragment ulicy 
Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem  
z al. Niepodległości oraz ul. Towarową). 3 września została wydania Decyzja o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla tej inwestycji. 
6. „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ul. Ratajczaka”: 
Trwa opracowanie koncepcji architektonicznej na zakres 3 (ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. 
Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz z węzłem Matyi) przez projektantów z firmy SAFAGE. Realizacja 
tego zakresu prowadzona jest przez Spółkę PIM. Trwają uzgodnienia z gestorami oraz jednostkami 
miejskimi projektów budowlanych na Zakresie 2.3.1 (ul. Ratajczaka od ul. 27 grudnia do ul. Św. 
Marcin) przez projektantów ze Studia ADS2. 
7. Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego: 
Pierwsze miesiące prac budowlanych pokazały rozbieżności pomiędzy projektem a stanem 
rzeczywistym. Nieodkryte przed rozpoczęciem przebudowy, niezinwentaryzowane sieci, a przede 
wszystkim relikty archeologiczne wymusiły konieczność usuwania kolizji poprzez dodatkowe prace 
projektowe oraz stosowanie rozwiązań zamiennych generujących dodatkowe koszty całej 
inwestycji.  
W związku z powyższym na sesji wrześniowej zwiększono łączne nakłady finansowe o 5,5 mln zł. 
Łączna kwota na realizację zadania 44.473.650 zł. 
Aneksowano umowę z Generalnym Wykonawcą (Aneks I 29.08.2019 r.), wartość kontraktu wzrosła 
o ok 700 tys. zł brutto. Aneksem nr II (29.10.2019 r.) Wykonawca usunął z umowy na wykonanie 
prac budowlanych podział prac budowlanych na podetapy. Było to spowodowane między innymi: 
licznymi przesunięciami w harmonogramie prac, związanymi z wystąpieniem licznych kolizji 
planowanych do wykonania robót w stosunku do pierwotnego harmonogramu. 
Wykonane roboty budowlane: 
· nasadzenia zieleni, fundamenty pod siedziska oraz pod maszt techniczny, obrzeża stalowe  
w Ogrodzie Sztuk, 
· określono ostateczny kształt i lokalizację retencji, 
· prace związane z ułożeniem infrastruktury podziemnej, prace związane z profilowaniem podłoża, 
ułożenie georusztu trójosiowego i warstwy kruszywa, 
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· grunt strukturalny pod przyszłe nasadzenia drzew, 
· przebudowa sieci gazowej na zlecenie gestora sieci, Polskiej Spółki Gazowniczej, 
· zaakceptowano koncepcje pomieszczeń podziemnych i zakończono pogrążanie ścianki szczelnej  
z szalunkiem traconym. 
Trwają prace przygotowawcze do wykonania elementów rzeźbiarskich Zegara Historii oraz 
elementów fontanny ze stali nierdzewnej polerowanej, umowę z rzeźbiarzem podpisano w sierpniu 
2019 r. 
Wszystkim robotom budowlanym towarzyszom badania archeologiczne. W grudniu 2019 r. 
Inwestor zaakceptował projekt tymczasowego zadaszenia – rozwiązanie mające na celu 
przyspieszenie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie badań archeologicznych w okresie 
zimowym. 
Regularnie co tydzień odbywały się rady budowy (5.07, 12.07, 19.07, 26.07, 2.08, 9.08, 26.08, 6.09, 
13.09, 20.09, 26.09, 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12). 
Odbyły się spotkania Zespołu ds. Rewaloryzacji pl. Kolegiackiego (12.07, 26.08, 20.09, 8.11, 2.12). 
Oprócz rad budowy i spotkań Zespołu miały miejsce liczne spotkania robocze z Inżynierem 
Kontraktu, Projektantem, Generalnym Wykonawcą oraz przedstawicielami jednostek miejskich. 
8. Zajezdnia tramwajowa ul. Madalińskiego:  
W wyniku postępowania sądowego z pozwu Miasta Poznania przeciwko Wykonawcy (spółce 
Compono) Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w dniu 18 czerwca 2019 r. wydał nakaz zapłaty kary 
umownej w wysokości 29.028 zł.  
9. Zagospodarowanie skwerów w Śródmieściu:  
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania zielenią i małą architekturą dla trzech 
zaniedbanych terenów na Widzie: działka przy przystanku autobusowym „Robocza”, działka  
u zbiegu ul. Sikorskiego i Umińskiego, działka przy ul. Traugutta, a także wykonano roboty 
budowlane polegające na zagospodarowaniu skweru przy przystanku „Robocza” na Wildzie. 
10. Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej:  
Zrealizowano umowę z organizacją pozarządową – Fundacja „Na dużą skalę”, której przyznano 
dotację w ramach konkursu na powierzenie zadania publicznego w obszarze: działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Punkt bezpłatnej pomocy 
architektonicznej”. 
 

6 Uchwała Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie Strategii 
Rozwoju Miasta Poznania 2020+. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
III Forum Rozwoju Miast  
W dniach 10-11 września 2019 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się III 
Forum Rozwoju Miast, pod hasłem „Ludzie, środowisko, technologia”. W tym roku punktem wyjścia 
międzynarodowej konferencji był człowiek - mieszkaniec smart city, jego potrzeby i oczekiwania. 
Osią Forum były trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył inteligentnych rozwiązań, włączających w 
działania mieszkańców miasta (Smart Inclusive City Actions), drugi skupił się na inteligentnych 
formach komunikacji społecznej (Open Smart City Actions), a trzeci poświęcony był inteligentnym, 
czystym technologiom energetycznym (Energy Cleantech Smart City).  
Organizatorami III Forum Rozwoju Miast były jednostki zaangażowane w rozwój idei smart city: 
Miasto Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej), Wielkopolskie Centrum 
Wspierania Inwestycji oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wydarzenie było otwarte dla 
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wszystkich chętnych. W Forum wzięli udział eksperci, naukowcy i studenci, a także przedstawiciele 
władz miast i regionów oraz mieszkańcy. Łącznie w obu dniach konferencji udział wzięło ponad 400 
osób.  
Gościem specjalnym III Forum Rozwoju Miast był Charles Montgomery - kanadyjski pisarz i 
urbanista, autor bestsellera "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta".  
Prelegentami podczas Forum byli m.in. Frans-Anton Vermast (Amsterdam), Gerhard Hartmann 
(Urząd Miasta Wiednia), Davor Meersman (Open&Agile Smart Cities), Eveline Wandl-Vogt 
(Austriacka Akademia Nauk), Tiernan Mines (Hello Lamp Post), Jonas Lindemann (Hanower), 
Barbara Adamska (klastry energetyczne) czy Julia Patorska (Deloitte). 
Poza programem Forum zorganizowano wydarzenia towarzyszące:  
- 10 października -  spotkanie autorskie z gościem specjalnym III FRM Charlesem Montgomerym 
(wydarzenie zorganizowano przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich), 
- 9 października - warsztat „Data-driven Innovation – wyzwania dla miast” kierowany do osób 
zarządzających danymi miejskimi, przedstawicieli IT (wydarzenie zorganizowano przy współpracy  
z OASC & Digital Enabler). 
11 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. przygotowania wytycznych dla polityk, 
programów lub rozwiązań zapewniających trwały i zrównoważony rozwój miasta w perspektywie 
rocznej i wieloletniej. Głównymi tematami posiedzenia były działania Miasta w obszarze dot. zmian 
klimatycznych oraz bezpieczne dojścia do poznańskich szkół. 
23 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu podczas Komisji Oświaty i Wychowania oraz 
Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pod hasłem: Miasta, a zmiany klimatu: 
monitorowanie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.     
Posiedzenia zespołu Think Tank 
W II półroczu 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia zespołu Think Tank z udziałem Mariusza 
Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta, dotyczące założeń opracowania Polityki Mobilności: 
16 października 2019 r. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przedstawiło prezentację 
pt. „Założenia opracowania Polityki Mobilności”, a 4 grudnia 2019 r.. Biuro Koordynacji Projektów i 
Rewitalizacji Miasta przedstawiło prezentację pt. „Badanie ankietowe i aktualizacja  modelu ruchu”. 
Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego 
Realizując funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej w II półroczu 2019 r. zorganizował 16 posiedzeń Komitetu Sterującego, podczas 
których  m.in. opiniowano wnioski zgłoszone do projektu budżetu miasta oraz WPF, 
zaprezentowane przez wydziały UMP i miejskie jednostki organizacyjne. 
Prowadzono portal Bazy Danych Miasta („Badam”) pod adresem internetowym 
www.badam.poznan.pl, udostępniający zbiory danych o mieście, przygotowany z myślą  
o mieszkańcach, przedsiębiorcach, inwestorach, naukowcach, samorządowcach, aktywistach 
miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują danych o Poznaniu potrzebnych do pracy 
i rozwijania wiedzy.  
Dane zamieszczone na portalu obejmują wskaźniki statystyczne dotyczące wielu zagadnień: m.in. 
gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, demografii, transportu, edukacji, 
środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem i finansów; wdrażania 
strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych. Raz w miesiącu na portalu pojawiał się 
temat przewodni. 
 

7 Uchwała Nr LXI/1124/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej  Poznania z dnia  26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia 
Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 
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Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
30 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Celem 
spotkania było ustalenie zmian w treści zapisów dokumentów konkursowych, w tym  
w formularzach wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej oraz Stypendiów dla młodych badaczy  
z poznańskiego środowiska naukowego. Nowe formularze mają ułatwić porównanie kandydatur  
w kolejnych edycjach konkursu. 
 

8 Uchwała Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 
przyjęcia „Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 

• Udział w konkursie European Youth Capital 
Poznań wszedł do finału konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022, konkurując  
z rosyjskim Kazaniem, albańską Tiraną, chorwackim Varażdinem i rumuńskim miastem Baia Mare. 
15 listopada 2019 r. w Brukseli Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
Iwona Matuszczak-Szulc prezentowała program Poznania przed komisją konkursową, natomiast 21 
listopada 2019 r. w Amiens we Francji (obecnej Stolicy Młodzieży) delegacje miast kandydujących 
spotkały się z Młodzieżową Radą Amiens oraz reprezentantami lokalnych organizacji 
pozarządowych. Miasto Poznań reprezentowały Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej - Iwona Matuszczak-Szulc oraz Pełnomocniczka Prezydenta ds. kontaktów 
instytucjonalnych - Anna Aleksandrzak. Tego samego dnia odbyła się ceremonia ogłoszenia 
wyników konkursu. Tytuł European Youth Capital 2022 otrzymała Tirana.  
W grudniu 2019 r. odbyły się 3 spotkania Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej z udziałem 
Młodzieżowej Rady Maista Poznania, w celu opracowania nowej aplikacji Poznania, w konkursie  
o tytuł EYC2023. 

• Warsztaty dla młodzieży  
W dniach 25 i 26 listopada 2019 r., w celu przygotowania młodzieży poznańskich szkół średnich do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, w Urzędzie 
Miasta zorganizowano dwa warsztaty dot. tworzenia projektów oraz współpracy w zespole. 
Warsztaty poprowadzili trenerzy z Europejskiego Forum Studentów AEGEE. Debata „Poznań: 
Zrównoważony rozwój lokalny - perspektywa mieszkańców” 
27 listopada 2019 r. zorganizoano debatę „Poznań: Zrównoważony rozwój lokalny - perspektywa 
mieszkańców” przy współpracy z UNA Poland (United Nations Association - Stowarzyszenie 
Narodów Zjednoczonych w Polsce) - organizacją pozarządową, działającą na rzecz promocji ideałów 
oraz programów realizowanych przez ONZ. Debata odbyła się z udziałem przedstawicieli organizacji 
młodzieżowych, władz Miasta, jednostek miejskich, lokalnych środowisk społecznych i naukowych. 
 

9 Uchwała Nr XV/202/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyjęcia przez Miasto Poznań 
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, na podstawie danych pozyskanych  
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z wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych, sporządził diagnozę do 
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Po konsultacji prawnej został 
sporządzony projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Karty, który przedstawiono 
na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz na posiedzeniu Zespołu ds. 
Polityki Równości i Różnorodności. 
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1 Uchwała nr XXIII/269/III/1999 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie 
przyjęcia i wdrożenia polityki transportowej Poznania.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Planowane jest uchylenie polityki transportowej w momencie przyjęcia przygotowywanej Polityki 
Mobilności dla Miasta Poznania. 
 

2 Uchwała nr LVI/753/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie budowy gminnych dróg, ulic  
i mostów. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Spółka PIM w październiku 2019 r. podpisała umowę z wykonawcą na prowadzenie robót. Prace  
w Czerwonaku są w toku. 

3 Uchwała nr LIX/796/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania 
niektórych cen i opłat. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie uchwały i w związku z Zarządzeniem Prezydenta MP z dnia 23 czerwca 2016 r.  
Nr 516/2016/P oraz Zarządzeniem Prezydenta MP z dnia 9 czerwca 2017  Nr 379/2017/P w sprawie 
ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu – zawarto w II półroczu 2019 roku, 42 umów na przejazdy 
zorganizowane. 
 

4 Uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 r. w sprawie przyjęcia 
"Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na 
lata 2014-2025". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Najbardziej aktualna wersja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 
dla Miasta Poznania na lata 2014-2025 uwzględnia plany dot. wymiany taboru świadczącego usługę 
transportową, tras obsługiwanych tymi pojazdami oraz punkty ładowania. Dokument został również 
aktualizowany w zakresie m. in. sieci transportowej, zmian liczby porozumień zawartych przez ZTM 
z gminami ościennymi oraz działań w zakresie integracji transportu. 
 

5 Uchwała Nr X/78/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 r. w sprawie zmiany 
porozumienia międzygminnego z Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Podpisano Aneks nr 1 z dnia 25 maja 2015 r. do porozumienia międzygminnego nr ZTM.TA.0716-
34/14 z dnia 14 lipca 2014 r. 
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6 Uchwała Nr X/79/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 r. w sprawie zmiany 
porozumienia międzygminnego z Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Podpisano Aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2015 r. do porozumienia międzygminnego  
nr ZTM.TA.0716-28/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. 
 

7 Uchwała Nr XVI/165/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 r. w sprawie zmiany 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Aneks do porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy 
Miastem Poznań a Gminą Dopiewo zawarto w dniu 23.09.2015 r. 
 

8 Uchwała Nr XXIV/327/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 r. w sprawie zmiany 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą 
Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Aneks nr 1 do porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem 
Poznań a Gminą Rokietnica i Gminą Szamotuły nr ZTM.TA.0716-30/14 został zawarty dnia 
26.02.2016 r. 
 

9 Uchwała Nr XXVII/398/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 r. w sprawie uchwalenia 
kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu aktualnego 
„Programu Drogowego Miasta Poznania na lata 2016-2025”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zakres Programu Drogowego będzie elementem przygotowywanej Polityki Mobilności dla Miasta 
Poznania. 
 

10 Uchwała Nr XXXVIII/649/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne  
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.40.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 
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11 Uchwała Nr XXXVIII/650/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą 
Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.41.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

12 Uchwała Nr XXXVIII/651/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą 
Duszniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.42.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

13 Uchwała Nr XXXVIII/652/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą 
Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.43.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

14 Uchwała Nr XXXVIII/653/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą 
Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.39.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

15 Uchwała Nr XXXIX/673/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą 
Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.46.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 
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pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 
 

16 Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2019 
Program Rowerowy wskazuje zbiór inwestycji koniecznych do realizacji w celu uspójnienia sieci tras 
rowerowych. Ma na celu usystematyzowanie działań związanych z infrastrukturą rowerową, a także 
promocją ruchu rowerowego poprzez kampanie informacyjne, edukacyjne i promocyjne.  
Realizacja zapisów niniejszego dokumentu ma prowadzić do wzrostu codziennego ruchu 
rowerowego w Poznaniu. 
 

17 Uchwała Nr L/886/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

18 Uchwała Nr L/887/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

19 Uchwała Nr L/888/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina i 
Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2017-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

20 Uchwała Nr L/889/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 r. w sprawie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina  
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
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21 Uchwała Nr LIII/956/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie powierzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej  
w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. 
Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Gmina Tarnowo Podgórne przekazała uchwałę przedłużającą termin realizacji inwestycji do końca 
roku 2020. Uchwała m.Poznania jest „bezterminowa”, dlatego też ZDM przygotował do podpisu 
Prezydenta aneks do porozumienia aktualizującego datę realizacji inwestycji przez Tarnowo 
Podgórne – tj. do końca 2020 r. 
 

22 Uchwała Nr LIII/961/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

23 Uchwała Nr LIII/962/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

24 Uchwała Nr LIII/963/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie zmiany 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne  
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 6 września 2017 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia międzygminnego w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Tarnowo Podgórne z dnia 15 grudnia 2016 r. 
 

25 Uchwała Nr VI/76/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną – kontynuacją ul. 
Kolejowej w Plewiskach, leżącą na terenie miasta Poznania pomiędzy Plewiskami a Skórzewem, 
na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa przejazdu bezkolizyjnego w miejscu skrzyżowania ul. 
Kolejowej w Plewiskach z linią E-20 w ramach projektu: Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" oraz zachowania trwałości projektu 
dofinasowanego ze środków unijnych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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Zarówno uchwała, jak i porozumienie zostały z gminą Komorniki podpisane w 2019 r. Gmina 
Komorniki jest na etapie uzgadniania dokumentacji budowlanej tej inwestycji. 
 

26 Uchwała Nr X/139/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie wspólnej 
realizacji inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu 
przejazdu przez linię kolejową E 20”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 7 października 2019 r. pomiędzy Miastem a Powiatem Poznańskim i Gminą Komorniki 
zawarte zostało porozumienie komunalne w sprawie partnerstwa w realizacji zadania 
inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu 
przez linię kolejową E20”. 
 

27 Uchwała Nr X/141/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania kompleksowej Polityki Mobilności.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zespół powołany w celu przygotowania Polityki Mobilności przygotował projekt tego dokumentu na 
podstawie opinii i uwag przedstawicieli jednostek miejskich. W najbliższym czasie (styczeń-luty 
2020) dokument będzie opiniowany przez niezależnych ekspertów w dziedzinie inżynierii transportu 
oraz psychologii transportu. Równolegle trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej – wyłoniono wykonawcę opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 
Miasta Poznania i prowadzono prace organizacyjno-przygotowawcze do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych będących podstawą opracowania Planu, z udziałem grup interesariuszy. 
 

28 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

29 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

30 Uchwała Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie zawarcia 
przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi 
Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 26 września 2019 r. zostało podpisane przez zainteresowane samorządy Porozumienie nr 
1.TP.7140.7.2019 w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w powiatowych przewozach pasażerskich. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia 
1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokument podpisały Powiat Poznański, 
Kościański, Międzychodzki, Nowotomyski, Obornicki, Śremski oraz Miasto Poznań. 
 

31 Uchwała Nr XV/219/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania 
pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Podjęcie uchwały umożliwiło podpisanie w dniu 22 sierpnia 2019 r. aneksu nr 2 do umowy  
nr DT/III/135/2018. Na dzień dzisiejszy dzięki solidarnemu współfinansowaniu przez samorządy 
działające w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna dojeżdża 
już z Poznania do Gniezna, Gołańczy, Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla, 
Rogoźna Wlkp. oraz Wrześni. W 2019 roku podpisano do umowy z dnia 6 września 2018 r (umowa 
nr DT/III/135/2018) odpowiednio aneks wydłużający kursowanie pociągów PKM najpierw do 
Kostrzyna Wlkp. (od 1 września 2019 r.), a następnie do Wrześni (od 1 stycznia 2020 r.). Z dniem  
1 stycznia 2020 r. uruchamiane zostają także nowe połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do 
Gniezna (umowa nr DT/III/120/19) oraz do Rogoźna Wlkp. (umowa nr DT/III/121/2019). 
 

32 Uchwała Nr XV/228/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji zadania publicznego w postaci opracowania koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez 
rzekę Wartę w Czerwonaku. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W grudniu 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy koncepcji oraz PFU 
do zadania polegającego na wydłużeniu Wartostrady na północ w kierunku Czerwonaka wraz 
z budową kładki w Czerwonaku. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. złożone w ww. 
postępowaniu oferty były weryfikowane przez Zamawiającego. 
 

33 Stanowisko Nr XV/231/VIII/5/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie podjęcia 
działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania  
w przestrzeni publicznej z miejskich rowerów, elektrycznych skuterów i hulajnóg. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
ZDM przygotowuje porozumienie pomiędzy Miastem Poznań a operatorem. 
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34 Uchwała Nr XVIII/301/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą 
Swarzędz, a także z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 04.12.2019. 
 

35 Uchwała Nr XVIII/302/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą 
Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu18.10.2019. 
 

36 Uchwała Nr XIX/325/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Łączna liczba osób, korzystających z ulg na koniec II pórocza wyniosła: 90193. 
Doktoranci -439 
Działacz opozycji antykomunistycznej / osoba represjonowana z powodów politycznych -6 
Dzieci do 31 sierpnia roku, w którym kończą 6. roku życia - 2 
Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26 roku życia - 124 
Dzieci i młodzież od 1 października roku w którym kończą 7. rok życia do ukończenia 18. roku życia - 
4689 
Dzieci i młodzież od 1 września roku w którym kończą 6. rok życia do ukończenia 23 roku życia, 
uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i miejscowości objętych 
porozumieniami międzygminnymi - 491 
Dzieci i młodzież od 1 września roku w którym kończą 7. rok życia do ukończenia 23 roku życia, 
uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego  
objętych porozumieniami międzygminnymi - 2209 
Dzieci i młodzież powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do 23 roku życia - 940 
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, zamieszkałe w Poznaniu i jednostkach samorządu 
terytorialnego - 1363 
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 2 
Dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - 263 
Dzieci z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci) - 12 
dzieci zamieszkałe w Poznaniu, do ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum (BM z ulgą) - 44 
dzieci zamieszkałe w Poznaniu, do ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum (U50%) - 48 
Emeryci i renciści - 1532 
Funkcjonariusze policji - 39 
Honorowi dawcy krwi - 224 
Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50% - 219 
Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50% bez BM - 78 
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Honorowi Obywatele Miasta Poznania - 1 
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie - 1 
Kierowcy autobusów i motorniczowie - 740 
KL100%- inwalidzi wojenni i wojskowi I grupy  - 1 
KL50% - dzieci od 7 do 23 lat - 1 
Kombatanci i osoby represjonowane - 3 
Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta lub Radę Miasta - 1 
Mama 4 Plus - 5 
Metropolitalny - doktoranci - 686 
Metropolitalny - dzieci do ukończenia 18 roku życia - 5098 
Metropolitalny - dzieci do ukończenia 23 roku życia - 2537 
Metropolitalny - emeryci i renciści - 2204 
Metropolitalny - kombatanci - 6 
Metropolitalny - normalny - 9037 
Metropolitalny - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym - 190 
Metropolitalny - studenci - 47351 
Metropolitalny - świadczenie lub zasiłek przedemerytalny - 49 
MPK - 1078 
MPK Metropolitalny - 129 
MPK Metropolitalny z Ulgą - 158 
MPK z ulgą 50% - 192 
Opiekunowie osób niepełnosprawnych - 3 
Osoby niepełnosprawne - II grupa inwalidzka - 210 
Osoby niepełnosprawne- I grupa inwalidzka - 611 
Osoby pobierające rentę socjalną - 130 
Osoby pobierające świadczenie pięlgnacyjne - 69 
Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny - 25 
Osoby pobierające zasiłek stały - 65 
Osoby, które ukończyły 70 lat - 1267 
Pracownicy MPK Poznań Sp. z o.o.  i ich rodziny - 53 
Rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci) - 1954 
Seniorzy 65+ - 300 
Seniorzy 65+ / emeryci-renciści - 1170 
Seniorzy 65+ / emeryci-renciści Metropolitalni z Ulgą - 914 
Seniorzy 65+ / niepełnosprawni st. umiarkowany - 1 
Seniorzy 65+ Metropolitalni - 126 
Słuchacze kolegiów - 1 
Studenci szkół wyższych - 731 
Studenci szkół wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia - 3 
Studenci zagranicznych szkół wyższych - 44 
SW - emeryci, renciści, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne - 2 
SW 100%- osoby po 70 roku życia - 1 
SW Student ISIC - 2 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, spoza Poznania, do 30.09 roku w którym ukończyli 20. rok 
życia - 200 
ulga 100%  - 11 
ulga 50% - 64 
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ulga metropolitalna 50% - 27 
ulga specjalna - 2 
ulga specjalna HDK - 9 
ulga specjalna kierowcy MPK - 3 
Zasłużony Dawca Przeszczepu - 3 
 

37 Uchwała Nr XX/351/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie zmiany 
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz 
Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 

W dniu 18.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia z dnia 15.12.2016. 

38 Uchwała Nr XX/352/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. zmieniająca uchwałę  
Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za 
przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. 
Uchwała zmienia zasięg stref biletowych dodając do strefy C następujące miejscowości:Piersko, 
Witkowice, Młodasko, Bytyń. 
 

39 Uchwała Nr XX/353/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie międzygminne z Gminą Komorniki. 
 

40 Uchwała Nr XX/354/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki oraz Gminą 
Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie międzygminne z Gminą Komorniki oraz Gminą Dopiewo. 
 

41 Uchwała Nr XX/355/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w ciągu 
planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z miastem Koninko do wjazdu na Lotnisko 
Poznań-Krzesiny  w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Porozumienie zostało podpisane w grudniu 2019 roku. 
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42 Uchwała Nr XX/356/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na 
parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 

43 Uchwała Nr XX/361/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 
wodnych miasta Poznania na rok 2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przedmiotowa uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.  
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1 Uchwała Nr XXV/250/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 
współpracy miasta Poznania ze społecznością węgierskiego miasta Gyor. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Udział w Targach Książki w Győr 
W dniach 15-17 listopada 2019 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Wydawnictwa 
Miejskiego Posnania oraz Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wzięli udział w Targach i Wystawie 
Książek w mieście partnerskim Győr. Na stoisku prezentowano książki przekazane nieodpłatnie 
przez Wydawnictwo Miejskie oraz Wydawnictwo Media Rodzina. Poznańska delegacja spotkała się 
też z przedstawicielami mniejszości polskiej w Győr. 
Olimpiada Młodzieży 4-8 lipca 2019 
W dniach 4-8 lipca 2019 r. odbyły się 10. Igrzyska Olimpijskie dla dzieci. Wydarzenie było częścią 
tradycyjnego Festiwalu dla dzieci w Győr. Celem konkursu było połączenie sportu i kultury w 
wydarzenie, które daje dzieciom dobre doświadczenia na całe życie, zwrócenie uwagi na edukację 
oraz zdrowie ciała i ducha, a także zapewnienie dzieciom możliwości współzawodnictwa w pięciu 
podstawowych dyscyplinach sportowych. Poznań na zawodach reprezentowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 67. 
 

2 Uchwała Nr LIV/739/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie 
współpracy miasta Poznania ze społecznością gruzińskiego miasta Kutaisi. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W ramach prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat programu 
stażowego pod nazwą Wielkopolska Akademia Samorządności, który skierowany jest do 
urzędników administracji regionów współpracujących z województwem wielkopolskim, w dniach  
5-6 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania gościły 3 stażystki z Regionu Imeretia i miasta 
Kutaisi z Gruzji. Program przygotowany dla gruzińskich gości obejmował m.in. wymianę 
doświadczeń w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych, działania związane z rewitalizacją 
obszarów miejskich, prowadzenie działalności gospodarczej oraz tworzenie strategii rozwoju 
miasta. 
 

3 Uchwała nr LXI/853/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie 
współpracy Miasta Poznania ze społecznością izraelskiego miasta Raanana. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Miasto Poznań i izraelskie miasto Raanana od roku 2010 łączy umowa partnerska. Dotychczasowa 
współpraca rozwijała się przede wszystkim w dziedzinie kultury. W tym roku poszerzono ją  
o wymianę młodzieży szkolnej, w której udział wzięło 24 poznańskich i 24 izraelskich uczniów wraz z 
opiekunami. Poznańskie szkoły biorące udział w wymianie to: VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. 
Mickiewicza, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Ch. de Gaulle'a, Zespół Szkół Komunikacji im. 
H. Cegielskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica. Celem projektu były wspólne działania 
i aktywności integrujące -udział w warsztatach o charakterze artystycznym, rozwijanie umiejętności 
językowych oraz wzajemne poznawanie i przybliżanie kultury polskiej i izraelskiej. Na przełomie 
maja i czerwca 2019 r. młodzież i nauczyciele z Poznania gościli w Raanana. W trakcie swojej wizyty 
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spotkali się m.in. z Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu,  władzami miasta Raanana  
i przedstawicielami Instytutu Polskiego. W październiku, w ramach rewizyty, do Poznania przylecieli 
izraelscy uczniowie i ich opiekunowie. W ramach programu goście zwiedzili Poznań, wzięli udział  
w warsztatach poezji Wisławy Szymborskiej, w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Kultury 
CK Zamek, w Muzeum Narodowym, na Uniwersytecie Artystycznym, w warsztatach chóralnych,  
a także odwiedzili poznańskie szkoły. Młodzież z Raanana wraz z poznańskimi kolegami wspólnie 
zwiedziła Warszawę oraz wzięła udział w zajęciach aktywizujących w Rogalinie. Młodzież wraz  
z opiekunami przygotowała wystawę prac plastycznych i wzięła udział w uroczystym zakończeniu 
projektu, które zorganizowane zostało przez Urząd Miasta Poznania. Połączone ono było  
z uroczystością wręczenia medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W trakcie uroczystości 
młodzież izraelska i polska zaśpiewała piosenkę "Jeden wąski most" w języku hebrajskim i polskim 
(przygotowaną podczas warsztatów chóralnych). Na zakończenie projektu odbyła się wizyta  
w Gminie Żydowskiej. 
 

4 Uchwała Nr LVI/1016/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie współpracy 
Miasta Poznania ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Miasto Poznań przyłączyło się do świętowania Światowego Tygodnia Kuchni Włoskiej 
obchodzonego na świecie w dniach 18-24 listopada. Wraz z Ambasadą Włoch w Polsce i naszym 
miastem partnerskim Bolonią, Poznań zorganizował wydarzenia kulturalno-kulinarne w dniach 18  
i 19 listopada. W Studio D42 przy ul. Dąbrowskiego 42 podczas dwudniowych warsztatów 
kulinarnych prowadzonych przez bolońskich szefów kuchni (Mario Ferrara z restauracji "Scacco 
Matto" i Alessandro Gozzi z "Trattoria Bertozzi") wspólnie gotowali szefowie poznańskich 
restauracji, kucharze i pasjonaci kuchni włoskiej.  W Baraku Kultury wyświetlono filmy współczesnej 
kinematografii włoskiej: "Finché c'è prosecco c'è speranza" (Ostatnie prosecco hrabiego Ancilotto) 
reż. Antonio Padovani z 2017 roku i  "Made In Italy" reż. Luciano Ligabue z 2018 roku. Pierwszy  
z seansów otworzył krótkim przemówieniem Ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati. 
19 listopada w Sali Białej w Urzędzie Miasta Poznania, odbyło się oficjalne spotkanie z udziałem 
Ambasadora Włoch w Polsce Aldo Amati, Pierwszego Sekretarza Ambasady Włoch w Polsce Lugi 
Iannuzzi oraz przedstawicieli Miasta Bolonia, prof. Fausto Tinti, Zastępcy Prezydenta Miasta Bolonia 
i Giuseppe De Biasi, Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Bolonia. 
 

5 Uchwała Nr LXXII/1355/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie odnowienia 
relacji Poznania ze społecznością bułgarskiego miasta Płowdiw i podjęcia współpracy partnerskiej 
z tym miastem. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Rada Miasta Płowdiw podjęła uchwałę o podjęciu współpracy partnerskiej z Poznaniem. 
Prowadzono rozmowy na temat kształtu umowy i terminu jej podpisania. Wstępnie strony określiły 
termin na I połowę 2020 r. 
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1 Uchwała nr LXXVI/824/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie 
wysokości, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych nie przyznał pomocy w formie zasiłku 
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 
 

2 Uchwała nr CIII/1198/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006r. w sprawie 
podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. wydano 1541 decyzji przyznających zwiększenie dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Jednocześnie realizowano 
świadczenia przyznane na podstawie decyzji wydanych w II półroczu 2018 r.  
W II połowie 2019 r. (stan na 31.12.2019 r.) na sfinansowanie zwiększenia dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wydatkowano kwotę 1 235 800 
zł. 
 

3 Uchwała nr CV/1205/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006r. w sprawie 
organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy 
społecznej.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie skierowania do 
Dziennego Domu Pomocy 40 osobom. Natomiast rzeczywista liczba osób objętych  ww. wsparciem 
to 367 osób. 
 
W związku z realizacją uchwały w II półroczu 2019 r. do MOPR w Poznaniu z tytułu odpłatności 
klientów za pobyt w dziennym domu pomocy wpłynęło 2 875,20 zł. 
 

4 Uchwała nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu wydał:  
-  11 decyzji admnistracyjnych  -  ustalających  opłatę  za  pobyt  w  mieszkaniach chronionych  -  dla  
10  osób.                             
Liczba osób: 
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1) skierowanych do mieszkania chronionego na dzień 31.12.2019 - 13 + 48 = 61 osób, 
2) przebywających w mieszkaniach chronionych w okresie sprawozdawczym - 19 + 54 = 73 osób,  
w tym: 
      a) uprawnionych do bezpłatnego pobytu w mieszkaniach chronionym - 6+19 = 25 osób, 
      b) zobowiązanych do ponoszenia opłaty - 13+35= 48 osób. 
 
Dochody – 85220 § 0830 – 4 933,99 zł 
Wysokość dochodów przekazanych za II półrocze 2019 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym wyniosła 4 933,99  zł. 
 

5 Uchwała nr LIV/716/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie wsparcia 
budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W planie budżetu miasta Poznania na 2019 rok nie zaplanowano środków finansowych na realizację 
zadania. Przygotowany został projekt uchwały w sprawie uchylenia przedmiotowej uchwały.  
 

6 Uchwała Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 roku przeprowadzono 6  konsultacji następujących projektów aktów prawnych:  
- konsultacja projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. Termin: 27.08.2019-10.09.2019; 
- konsultacja projektu uchwały  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok. Termin: 
30.09.2019-13.10.2019; 
- konsultacja projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych 
przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie. Termin: 
23.10.2019-6.11.2019; 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok. Termin: 18.11.2019-
01.12.2019;  
- konsultacje  projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji celu 
publicznego na terenie użytku ekologicznego "Strzeszyn". Termin: 21.11.2019-13.12.2019; 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi. Termin: 27.12.2019-13.01.2020. 
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7 Uchwała Nr XVII/210/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Poznania w latach 2011 - 2020". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostało przekazane 
przez WZSS do Prezydenta w dniu 6.08.2019 r. 
 

8 Uchwała Nr XXXVI/549/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 
przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta Poznania nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W  II półroczu 2019 r. przeprowadzono 48 kontroli w tym: 
W trybie planowym przeprowadzono 39 kontroli niepublicznych żłobków, 3 kontrole klubów 
dziecięcych oraz 4 kontrole punktów opieki dziennej  (w tym 7 dziennych opiekunów). 
W trybie doraźnym skontrolowano 2 niepubliczne żłobki. 
 

9 Uchwała Nr XXXVI/550/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
I. Dot. rodzin zastępczych: 
             Wystawiono 73 decyzji dla 78 osób, w tym:  
1) 9 decyzji - ustalających opłatę - dla 11 osób; 
2) 53 decyzje - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 61 osób; 
3) 1 decyzja - umorzenie należności - dla 1 osoby; 
4) 6 decyzji - odmowa odstąpienie od naliczenia opłaty; 
5) 3 decyzje - uchylające obowiązek opłaty rozwiązanie rodziny zastępczej – dla 4 osób; 
6) 1 decyzja - rozłożenie zadłużenia na raty dla 1 osoby. 
        
              Dochody - 85508 § 0680 – 10 442,76 zł 
 
II. Dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych  
 
             Wystawiono 54 decyzje dla 56 osób, w tym: 
1) 3 decyzje - ustalające opłatę - dla 3 osób; 
2) 43 decyzje - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 50 osób; 
3) 4 decyzje - zmieniające wysokość opłaty z uwagi na urlopowanie dziecka; 
4) 1 decyzja - odmowa odstąpienia od naliczenia opłaty; 
5) 2 decyzje - rozłożenie należności na raty dla 2 osób; 
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6) 1 decyzja - umorzenie należności dla 1 osoby. 
 
         Dochody – 85510 § 0680 – 8 459,50 zł     
 
Łącznie wystawiono 127 decyzji dla 134 osób /I + II/ ustalających opłatę rodzicom biologicznym za 
pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w tym: 
1) 12 decyzje - ustalające opłatę- dla 14 osób; 
2) 96 decyzji - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 111 osób. 
 
          Łączny dochód   /I + II/   18 902,26 zł          / opłata za pobyt w pieczy zastępczej/ 
 
 

10 Uchwała Nr XXXVII/566/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 
kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych na lata 2012–2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Kierunek I: Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych 
umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych. 
 
Zadanie: Zainicjowanie i realizowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej wraz  
z wypracowaniem standardów tych usług, adekwatnych do potrzeb i możliwości osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. 
 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 podpisano 2 umowy, dotyczące 
realizacji usług asystenckich w okresie 01.07.2019 – 31.12.2019. 
Głównym celem obu projektów był wzrost poziomu partycypacji i aktywności społecznej osób  
z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie zjawiska izolacji i bierności. Cel realizowany był poprzez 
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w naturalnym środowisku społecznym warunków 
dla ich rozwoju, nauki, pracy, uczestnictwa w kulturze, w działalności społecznej i politycznej. 
Beneficjentami projektu i odbiorcami usług były pełnoletnie osoby niepełnosprawne zaliczone do 
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności zamieszkujące w Poznaniu.  
W wyniku realizacji projektów 
- z pomocy asystenta skorzystało: 112 osób, 
- liczba godzin zrealizowanych usług: 3081. 
Przekazane środki: 150 000 zł. 
 
2. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 
17 grudnia 2019 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie realizacji ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r. 
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Bezpośrednim wykonawcą 
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zadania będzie organizacja pozarządowa, której zadanie zostanie zlecone przez Miasto na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Szczegółowe zasady realizacji Programu określa dokument pn. Program Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-
2020 r. oraz umowa z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
W ramach projektu przewidziane jest: 
- świadczenie usług asystenckich dla 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym  
w wymiarze 4480 godzin; 
- świadczenie usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym  
w wymiarze 6720 godzin. 
Źródła finansowania: 
1) Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 363 307,50 
zł, w tym: 
a) 336 000,00 zł na realizację usługi asystenckiej, 
b) 25 500,00 zł na zakup biletów oraz ubezpieczenie asystentów, 
c) 1807,50 zł na obsługę programu przez Miasto Poznań. 
2) Środki z budżetu Miasta w kwocie 112 780 zł przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu 
przez organizację pozarządową. 
Zadanie: Prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji. 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 podpisano 18 umów na 
prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji w roku 2020. Projekty dofinansowano na łączną 
kwotę 3 400  000 zł.  
Ośrodki zapewniają osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności specjalistyczne formy 
wsparcia i rehabilitacji poprzez m.in. porady lekarzy specjalistów, naukę samoobsługi i rozbudzanie 
aktywności twórczej, specjalistyczne techniki rehabilitacji psychofizycznej, prowadzenia punktów 
konsultacyjnych oraz terapię indywidualną. Prowadzone jest również doradztwo i wsparcie dla 
rodzin, w tym opieka wytchnieniowa. 
 

11 Uchwała Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie 
przyjęcia Programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych  
w Poznaniu".  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. kontynuowano działania na rzecz promocji, rozwoju i ochrony rodzin 
wielodzietnych w Poznaniu. 
W  dniu  21.11.2019 r. odbyła się w kinie Apollo Gala Rodzin, na której przyznano nagrody dla 
partnerów poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. 
W roku 2019 kontynuowano podpisywanie porozumień w ramach Poznańskiego gminnego 
programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Na dzień 30.11.2019 r. do programu 
przystąpiło 129 Partnerów. 
W dniach od 26 września do 10 października 2019 r. przeprowadzono ankietę dotyczącą poziomu 
zadowolenia z oferowanych usług w ramach poznańskiego gminnego programu dla rodzin 
wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W ankiecie wzięło udział 256 osób.  
W kategorii najlepsza oferta partnerska 2019 r. wyróżnione zostały: 
Termy Maltańskie, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Cukiernia Kandulski 
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W kategorii debiut (czyli wśród partnerów, z którymi podpisano porozumienie w 2019 roku) 
wyróżnieni zostali: Bistro Nóż i Widelec, szkoła pływania „Jak Pływać - Remigiusz Wojdanowicz”, 
oraz stomatologia „Żyrafa Zębala”. 
 
Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2019 wynosi 9162.  
Liczba wydanych Kart: 35 938 kart tradycyjnych oraz 8420 kart elektronicznych. 

12 Uchwała Nr LV/840/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2013 r. w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
przyznawanych uczniom. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała upoważniła Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do realizacji zadań w zakresie 
ustalania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:  
w postaci zasiłku szkolnego oraz stypendium szkolnego. 
 

13 Uchwała Nr LVII/889/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2013 r. w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,  
o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U.  
z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi  zmianami).  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie sprawozdawczym zryczałtowany dodatek energetyczny przysługiwał odbiorcy 
wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jest 
jednocześnie stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  
z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  
W II półroczu wpłynęło 2226 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. W II półroczu 
wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 180 156,90 zł. 
 

14 Uchwała Nr LXII/958/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze 13283 decyzji administracyjnych ustalił uprawnienie do zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności dla 3871 rodzin. 
 

15 Uchwała Nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 
bezdomnych i pozbawionych schronienia. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
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W okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych skierował do ośrodka wsparcia dla osób 
bezdomnych i pozbawionych schronienia 177 osób.    
Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych 
schronienia w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie sprawozdawczym oraz 
skierowanych wcześniej) – 419 osób, w tym:  
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego pobytu w ośrodku wsparcia – 300 osób, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  – 119 osoby. 
Wysokość dochodów przekazanych za II półrocze 2019 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 
w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia 89 402,15 zł. 
 

16 Uchwała Nr XXIII/321/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie przyjęcia 
Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na 
lata 2016-2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiadał 99 ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami na 
terenie miasta Poznania. 
I. Realizując cel „Zwiększanie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami” osiągnięto 
następujące efekty: 
1. W wyniku zastosowania instrumentów rynku pracy: 
· dwie osoby uzyskały zatrudnienie na stanowiskach pracownika biurowego po zakończeniu stażu, 
· jedna osoba odbyła roboty publiczne w charakterze pracownika biurowego. 
2. W wyniku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (PO WER oraz WRPO):  
· jedna osoba rozpoczęła staż na stanowisku pracownika administracyjno biurowego, cztery osoby 
(staże rozpoczęte w I półroczu) ukończyły a dwie uzyskały zatrudnienie na stanowiskach: urzędnik 
podatkowy, pracownik biurowy; 
· dwadzieścia dwie osoby ukończyły szkolenia z zakresu: podstaw pracy z komputerem,  arkuszy 
kalkulacyjnych, operatora wózków jezdniowych, opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
AUTOCAD I i II stopnia. 
3. W ramach programu z MRPiPS - jedna osoba otrzymała zatrudnienie na stanowisku referenta.  
4. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:  
W II półroczu dofinansowanie przyznano 63 osobom.  
 
II. W ramach celu „Rozwój i dostosowanie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób  
z niepełnosprawnościami” oraz celu „Wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób  
z niepełnosprawnościami ze strony pracodawców otwartego rynku pracy” podejmowano 
następujące działania: 
1. Zadanie: zapewnienie pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej – w II półroczu wpłynęło piętnaście wniosków. Z programu w ramach zadania 
skorzystały dziewiętnaście osób a łączny koszt zadania wyniósł 33 061,07 zł. 
2. Zadanie: rozwój zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Poznania oraz  
w miejskich jednostkach organizacyjnych. 
Realizowana jest umowa w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne 
w administracji i służbie publicznej”. Umowa dotyczyła działań aktywizacyjnych polegających na 
adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie 
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sprawozdawczym zakończono prace adaptacyjne w budynku przy ulicy Matejki 50. W okresie od 
01.07 2018 do 30.09.2019 w ramach programu wydano 54 000 zł. 
3. Zadanie: doradztwo organizacyjne i prawne. 
Doradztwo dla osób niepełnosprawnych zapewnia Urząd Miasta Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz 
Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. 
4. Zadanie: rozwój Centrum Integracji Zawodowej. 
W Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych świadczono 
następujące usługi: 
· doradztwo psychologiczne: diagnoza indywidualnych możliwości w kontekście aktywizacji 
zawodowej na podstawie wywiadu diagnostycznego (diagnoza możliwości psychofizycznych 
beneficjenta do podjęcia zatrudnienia, diagnoza możliwości aktywizacji, ocena motywacji, 
czynników wspierających i utrudniających osiągniecie celu zawodowego) - opinia psychologiczna. 
Z doradztwa skorzystało siedemnaście osób. 
· doradztwo zawodowe: tworzenia Indywidualnego Planu Działania. Rozmowy dotyczyły motywacji 
do podjęcia pracy, wykształcenia, dotychczasowych doświadczeń zawodowych, kompetencji  
i planów zawodowych. Spotkania zakończone są wspólnym zweryfikowaniem planów zawodowych 
pod kątem zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym i opracowaniem stanowisk, na których 
mógłby pracować Uczestnik. 
Z doradztwa skorzystało siedemnaście osób. 
· rozwijanie zatrudnienia wspomaganego - projekt „Asystenci pracy”: przeprowadzenie rozmów 
wspierających - informowanie o możliwościach poszukiwania i podjęcia pracy, aplikowania na 
wybrane oferty. Merytoryczne oraz praktyczne wsparcie, polegające na zwiększaniu samodzielności 
beneficjenta w procesie poszukiwania pracy, rozmowa o metodach poszukiwania pracy, pomoc  
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Poszukiwanie ofert pracy wraz z beneficjentem; kontakt z pracodawcami. 
Z usług Asystenta pracy skorzystało siedemnaście osób. 
Współpraca z pracodawcami realizowana była poprzez nawiązywanie nowych kontaktów oraz 
podtrzymywaniu kontaktów już nawiązanych. W ramach wzajemnej współpracy pracodawcy mieli 
możliwość organizowania spotkań rekrutacyjnych z kandydatami na terenie Poznańskiego Centrum. 
Pracodawcy mają też stałą możliwość uzyskiwania pomocy ze strony pracowników Poznańskiego 
Centrum we wszystkich aspektach związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 
Z usług Centrum w drugim półroczu skorzystało siedemnaście osób. Zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy podjęło trzynaście osób, a dwie osoby w Zakładach Pracy Chronionej. 
III. W ramach celu: „Przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji osób niepełnosprawnych  
w zatrudnianiu oraz postawom bierności zawodowej” 
Aktywizacja zawodowa rodziców poprzez utworzenie i prowadzenie żłobka dla dzieci  
z niepełnosprawnościami. 
W ramach realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi 
niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania nr RPWP.06.04.01-30-0041/17” 
dofinansowanego z EFS w ramach WRPO 2014-2020 utworzono żłobek dla dzieci  
z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Bartek. Utworzonych zostało 18 miejsc w żłobku dla dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.  
Beneficjentami projektu było 18 kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo.  
Każda z uczestniczek projektu otrzymała indywidualną ofertę wsparcia w celu poprawy swej sytuacji 
na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.  
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Miejsca opieki w ramach finansowania z projektu funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r. Wartość 
projektu: 627 947,45 zł, kwota dofinansowania: 533 755,33 zł. 
Od września miejsca funkcjonują w ramach trwałości projektu. Czas realizacji 1 wrzesień 2019 do 31 
sierpnia 2021 kwota projektu 493 200 zł, kwota dofinansowania 259 200 zł. 
 

17 Uchwała Nr XXXIII/523/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie przyjęcia 
"Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przyjęta Polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016-2020, 
natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi 
dokumentami. 
W ramach prowadzonej polityki prorodzinnej Miasto Poznań dofinansowało miejsca opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia w żłobkach prywatnych. 
 
Miasto Poznań w ramach programu „Maluch+” 2018 otrzymało dofinansowanie na utworzenie 60 
miejsc opieki w formie żłobka publicznego w kwocie 720 000,00 zł. Żłobek Niezapominajka 
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 pomieszczenie gospodarcze i magazynowe. Posiłki dostarczane są z pobliskiego 
Żłobka Stokrotka. Opiekę nad dziećmi sprawuje 10 opiekunek. Wkład Miasta w inwestycję wyniósł 
400 467 zł. 
Dodatkowo w ramach programu „Maluch+” 2019 Miasto Poznań utworzyło 21 miejsc opieki  
w żłobku publicznym Balbinka (kwota dofinansowania 210 000 zł) oraz pozyskało środki (688 500 zł) 
na funkcjonowanie wcześniej utworzonych miejsc w 15 żłobkach publicznych.  
Miasto złożyło także ofertę konkursową w ramach programu „Maluch+”2020 na pozyskanie 
środków na funkcjonowanie 400 miejsc w 15 żłobkach publicznych. Rozstrzygnięcie konkursu 
przewiduje się na koniec lutego 2020 r. 
 
Wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, promowanie Karty 
Rodziny Dużej celem pozyskiwania nowych partnerów oraz poszerzania współpracy z obecnymi 
partnerami –  Gminny program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny realizuje 
Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych, realizację zadań wspierających 
rodziny samodzielnie wychowujące dzieci oraz zapewniających wsparcie psychologiczne rodzinom 
wielodzietnym przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. 
Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Zadaniem Centrum jest w szczególności 
promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju. Szczególną rolą Centrum jest budowanie 
przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
organizowane są warsztaty i szkolenia dla rodziców, różnorakie wydarzenia dla poznańskich rodzin, 
w tym w szczególności dla dzieci, takie jak czytanie bajek przez znane osoby, zajęcia rozwijające, 
artystyczne. Centrum jest również miejscem, gdzie poznańskie rodziny mogą uzyskać informację,  
w tym m.in. o ofercie kulturalno-edukacyjnej dedykowanej rodzinom. 
 
Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 
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Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS) utworzyło 84 miejsca opieki  
w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i Kolorowy Domek). Od stycznia 2018 r. beneficjenci projektu mogli 
skorzystać z opieki nad dziećmi. Realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2019 r. – 
utworzenie 13 dodatkowych miejsc w żłobku Kaczka Dziwaczka oraz utworzenie 12 dodatkowych 
miejsc w żłobku Kolorowy Domek. Miasto Poznań jest odpowiedzialne za zapewnienie trwałości  
(2 lata) dla wszystkich miejsc utworzonych w ramach projektu. Grupę docelową stanowiły 84 osoby 
- rodzice/opiekunowie prawni, w tym pracujące osoby z niepełnosprawnością, doświadczające 
trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3, 
mieszkające/uczące się/pracujące na terenie miasta Poznania w myśl przepisów KC. 
 
Od 1 marca 2018 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek utworzono w ramach WRPO 18 miejsc 
opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością w formie żłobka. 
Dzieci zostały objęte opieką oraz wsparciem specjalistów, m.in. fizjoterapeuty oraz logopedy. 
Opłata za opiekę oraz wyżywienie ponoszona przez rodziców wynosiła 200 zł miesięcznie. Projekt 
zakładał aktywizację zawodową rodziców. Projekt trwał do 31.08.2019 r. Miasto Poznań jest 
odpowiedzialne za zapewnienie trwałości miejsc (zawarto umowę ze Stowarzyszeniem na cały okres 
realizacji trwałości). 
 
Gala Rodzin - 21 listopada 2019 w kinie Apollo 
Plebiscyt SUPERŻŁOBEK i SUPERPRZEDSZKOLE 2019 
- przeprowadzony w dniach od 24 października do 14 listopada 2019 r. Celem Plebiscytu było 
wyłonienie placówki najbardziej przyjaznej dzieciom i ich rodzinom. W ankiecie brały udział 
placówki znajdujące się w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych (na dzień 15.10) prowadzonych 
przez Miasto Poznań oraz Przedszkoli publicznych według stanu na dzień 30.09.2019 r. Aby oddać 
głos, rodzice oraz opiekunowie dzieci uczęszczających do poznańskich placówek musieli wypełnić 
anonimową ankietę Internetową złożoną z 5 krótkich pytań.  
Na podstawie 5240 głosów tytuł: 
SUPERŻŁOBKA przyznano Żłobkowi Kalinka 
SUPERPRZEDSZKOLA przyznano Przedszkolu  Nr 163 Baśniowy Zamek 
SUPERBOHATER 2019 
- Nagrodę przyznano 10-letniemu Mateuszowi Jarantowskiemu, który uratował życie swojemu 
wujkowi.   
 
Półkolonie miejskie realizowane były przez Miasto Poznań po raz drugi. W organizację tegorocznych 
półkolonii włączyło się 56 szkół podstawowych, a w półkoloniach uczestniczyło ponad 2200 
uczniów. Jeden turnus trwał 5 dni, dzieci uczestniczą w zajęciach 8 godzin dziennie, organizatorzy 
wypoczynku zapewniają wyżywienie (tj. śniadanie oraz obiad), opiekę wykwalifikowanej kadry oraz 
atrakcje zarówno na terenie Poznania jak i poza miastem. W półkoloniach mogli brać udział 
uczniowie szkoły podstawowej klas I-III mieszkający wraz z rodzicami na terenie Poznania, i których 
rodzice rozliczają podatek na rzecz Miasta Poznania. Całkowity koszt udziału dziecka w półkoloniach 
wynosił 440 zł oraz 490 zł dla dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice za udział dziecka  
w wypoczynku ponosili wydatek w wysokości 100 zł. Terminy turnusów ustalone były przez 
organizatorów, obejmują okres od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. O zakwalifikowaniu dziecka do 
udziału w półkoloniach decydowało spełnienie warunków przez rodziców oraz kolejność zgłoszeń. 
 
„Wyprawka dla gzubka” - przyznawana jest nowo narodzonym mieszkańcom Poznania (dzieciom 
urodzonym po 1.09.2019 r., których rodzice płacą podatki na rzecz Miasta Poznania). W skład 
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wyprawki wchodzi: ubranko niemowlęce wraz z czapką i skarpetkami, kocyk, karty sensoryczne  
i kartka z życzeniami od Prezydenta. Elementy tworzące skład wyprawki zostały opatrzone 
nadrukami nawiązującymi do gwary poznańskiej.  
Wybrano wykonawcę zadania. W roku 2019 wydano 256 sztuk wyprawki. 
 

18 Uchwała Nr XXXIII/524/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie przyjęcia 
"Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020".   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
1. Dofinansowano 2099 miejsc opieki w żłobkach niepublicznych, kwota dofinansowania do jednego 
miejsca – 600 zł miesięcznie, (okres dofinansowania styczeń 2018 – sierpień 2019) oraz od 
1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. kontynuacja dofinansowania miejsc w żłobkach niepublicznych. 
2. Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 
rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 
3. Na bieżąco prowadzone były konsultacje dla przyszłych i obecnych podmiotów tworzących/ 
prowadzących placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 
Miasto Poznań w ramach programu „Maluch+” 2018 otrzymało dofinansowanie na utworzenie 60 
miejsc opieki w formie żłobka publicznego w kwocie 720 000,00 zł. Żłobek Niezapominajka 
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 pomieszczenie gospodarcze i magazynowe. Posiłki dostarczane są z pobliskiego 
Żłobka Stokrotka. Opiekę nad dziećmi sprawuje 10 opiekunek. Wkład Miasta w inwestycję wyniósł 
400 467 zł. 
 
Dodatkowo w ramach programu „Maluch+” 2019 Miasto Poznań utworzyło 21 miejsc opieki  
w żłobku publicznym Balbinka (kwota dofinansowania 210 000 zł) oraz pozyskało środki (688 500 zł) 
na funkcjonowanie wcześniej utworzonych miejsc w 15 żłobkach publicznych.  
Miasto złożyło także ofertę konkursową w ramach programu „Maluch+”2020 na pozyskanie 
środków na funkcjonowanie 400 miejsc w 15 żłobkach publicznych. Rozstrzygnięcie konkursu 
przewiduje się na koniec lutego 2020 r. 
 
Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS) utworzyło 84 miejsca opieki  
w żłobkach (Kaczka Dziwaczka i Kolorowy Domek). Od stycznia 2018 r. beneficjenci projektu mogli 
skorzystać z opieki nad dziećmi. Realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2019 r. – 
utworzenie 13 dodatkowych miejsc w żłobku Kaczka Dziwaczka oraz utworzenie 12 dodatkowych 
miejsc w żłobku Kolorowy Domek. Miasto Poznań jest odpowiedzialne za zapewnienie trwałości  
(2 lata) dla wszystkich miejsc utworzonych w ramach projektu.  
Grupę docelową stanowiły 84 osoby - rodzice/opiekunowie prawni, w tym pracujące osoby  
z niepełnosprawnością, doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką 
nad dzieckiem w wieku do lat 3, mieszkające/uczące się/pracujące na terenie miasta Poznania  
w myśl przepisów KC. 
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Od 1 marca 2018 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek utworzono w ramach WRPO 18 miejsc 
opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością w formie żłobka. 
Dzieci zostały objęte opieką oraz wsparciem specjalistów, m.in. fizjoterapeuty oraz logopedy. 
Opłata za opiekę oraz wyżywienie ponoszona przez rodziców wynosiła 200 zł miesięcznie. Projekt 
zakładał aktywizację zawodową rodziców. Projekt trwał do 31.08.2019 r. Miasto Poznań jest 
odpowiedzialne za zapewnienie trwałości miejsc (zawarto umowę ze Stowarzyszeniem na cały okres 
realizacji trwałości). 
 
W grudniu 2019 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla osób zawodowo sprawujących opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3. Za realizację zadania odpowiedzialne były 3 podmioty wyłonione  
w ramach zapytania ofertowego. Przeprowadzono szkolenia z zakresu: zabawy dla dzieci do lat 3, 
współpracy z rodzicami, zywienia dzieci do lat 3.  
 
Standardy jakości opieki i edukacji dla dzieci do lat 3 – rozpoczęto proces wdrażania standardów. Za 
merytoryczną realizację procesu odpowiedzialny był Instytut Małego Dziecka. Zrealizowano 
szkolenia dla dyrekcji i opiekunów z obszaru „Personel”. Ponadto zebrano potrzeby żłobków  
w zakresie standardu 1. W ramach realizacji zadania powołano także zespół ds. wdrażania 
standardów jakości opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach publicznych. W skład zespołu wchodzą 
przede wszystkim dyrektorzy żłobków publicznych, a także pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. Stosownie do potrzeb zapraszani są do współpracy specjaliści z zakresu opieki nad 
dziecmi w wieku do lat 3. Odbyły się 2 spotkania zespołu, podczas których przedstawiono 
opracowane standardy oraz omówiono zasady pracy nad rozwojem jakości i wprowadzaniem 
standardów. 
 

19 Uchwała Nr XXXVI/612/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 
Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 
2017–2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-
2020 jest obecnie obowiązującym dokumentem wyznaczającym kierunki współpracy Miasta  
z organizacjami pozarządowymi. Jego zapisy doprecyzowane zostały w Rocznym Programie 
Współpracy, który powstał w II półroczu 2018 roku i obowiązywał w roku 2019. 
 
Uchwała realizuje Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w działaniu strategicznym: Rozwijanie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych i realizacji 
zadań publicznych. 
 

20 Uchwała Nr XLI/710/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r w sprawie przyjęcia 
programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020” 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W 2019 roku do WZSS wpłynęło 398  wniosków par chcących wziąć udział w programie. W wyniku 
przeprowadzonych weryfikacji wniosków ostatecznie zakwalifikowano do programu 343 pary.  
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Na podstawie informacji przekazanych przez Realizatorów programu,  na dzień 31.12.2019 r. 
odnotowano 339 ciąż, w tym 29 ciąż wielopłodowych.  Od początku trwania programu urodziło się 
185 dzieci. 
 

21 Uchwała Nr XLIV/770/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie usług 
opiekuńczych dla 759 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób.  
Rzeczywista liczba osób korzystających z w/w formy pomocy: 
1) w przypadku usług opiekuńczych - 3127 osób, w tym: 
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia – 1383 osób, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie – 1744 osób; 
2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych - 76 osób, w tym: 
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia – 57 osób, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie – 19 osób; 
 
W związku z realizacją uchwały za II półrocze 2019 r. z tytułu odpłatności ze strony klientów do 
budżetu Miasta wpłynęło  1 995 920,86 zł. 
 

22 Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 r. w sprawie Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęci zostali uczniowie znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej. Do stypendium szkolnego uprawnionych było 1176 uczniów. Wypłacano 100 zł 
lub 120 zł na ucznia w zależności od sytucji rodzinnej. Wypłacono kwotę  410.603,60 zł. 
 

23 Uchwała Nr LII/918/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 r. w sprawie przystąpienia 
do projektu "Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze stylu życia - rozwój innowacyjnego 
modelu profilaktyki w obszarze zdrowia publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego" 
akronim "BaltCityPrevention", który posiada następujący tytuł w oryginale „Baltic Cities tackle 
lifestyle related diseases – The development of an innovative model for prevention interventions 
targeting public health authorities in the Baltic Sea Region" planowanego do dofinansowania ze 
środków The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na bazie wypracowanego w projekcie wspólnie z partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego 
innowacyjnego modelu interwencji (zgodnie z podstawowymi założeniami projektu: w odpowiedzi 
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na rzeczywiste potrzeby użytkowników i stworzony oraz realizowany w duchu partycypacji,  
z zastosowaniem Dialogu Motywującego) w Poznaniu zostały opracowane i pilotażowo wdrożone  
3 rodzaje interwencji w obszarze uzależnienia młodzieży od alkoholu:   
- wczesna indywidualna interwencja ( w sytuacji ujawnienia spożycia alkoholu przez osobe 
nieletnią) – pilotaż realizowany we współpracy z Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczną nr 2 oraz nr 
7, włączenie służb/instytucji zangażowanych w realizację zadań w tym obszarze, opracowanie 
stosownych materiałów informacyjnych 
- grupowe warsztaty profilaktyczne (testowane w 2 cyklach spotkań z młodzieżą; 1 cykl: 7 -mio  
i  1 cykl 2-spotkaniowy – (młodzież szkolna: 16-17 lat) 
- e-narzędzie wspierające ww. interwencje: TWÓJ WYBÓR kwestionariusz autodiagnostyczny on-
line – w fazie testowania wczesnych prototypów narzędzia, trwają prace nad narzędziem. 
 

24 Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie przyjęcia 
Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Polityka Senioralna Miasta Poznania realizowana jest poprzez realizację działań, zadań i projektów 
w ramach poszczególnych kierunków: 
 
Kierunek 1: Zwiększanie dostępności przestrzeni publicznych i budynków  
Kierunek 2: Rozwój transportu przyjaznego starzeniu się 
Kierunek 3: Rozwój mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się 
W ramach Programu mieszkaniowego dla seniorów w II półroczu oddano 3 lokale, w których 
powstało 9 samodzielnych mieszkań dla seniorów. 
Kierunek 4:  Tworzenie warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób starszych 
Kontynuowany jest projekt „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta”, w ramach którego w II 
półroczu wydano 4 184 kart. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych realizuje projekt „Animator Senioralny”, rozwija działalność 
informacyjną (m.in. punkt informacji, media, Tytka Seniora) 
W roku 2019 realizowany był projekt „Kultura dla Seniora”, dzięki któremu tysiące poznańskich 
seniorów mogło aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym miasta. W ramach 
projektu poznańscy seniorzy obejrzeli spektakle w Teatrze Muzycznym, Teatrze Polskim, 
uczestniczyli w koncertach, w tym świątecznych czy Noworocznym, specjalnie dla nich 
przygotowywanych. 
· 20 grudnia zorganizowano Koncert Świąteczny w Teatrze Muzycznym 
· 8 września zorganizowano drugą Potańcówkę dla Seniorów 
W II półroczu kontynuowany był projekt „Kultura dla Seniora”, w ramach którego seniorzy mogli 
bezpłatnie korzystać z oferty poznańskich teatrów. 13 października w Teatrze Polskim zagrana 
została „Kotka na rozgrzanym blaszanym dachu”. 9 listopada seniorzy zobaczyli „Elitę” w Teatrze 
Muzycznym a 16 listopada „Za-Polską” w Teatrze Animacji. W grudniu odbyły się kolejne 
wydarzenia: „Koziołek Matołek” (propozycja międzypokoleniowa), „Pippin”, Koncert Świąteczny 
oraz w Sylwestra „Miłość do 3 pomarańczy”. 
· od kwietnia realizowany jest projekt „Senior w Muzie” – w każdą środę 2 seanse dla seniorów 
(bilet na seans = 10 zł, w tym kawa, herbata, prelekcje) 
 
Kierunek 5: Kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych i tworzenie warunków 
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do inkluzji społecznej 
W Centrum Inicjatyw Senioralnych prowadzony jest wolontariat cyfrowy, który jest wolontariatem 
międzypokoleniowym. Wolontariuszami są głównie osoby młode, które udzielają konsultacji, 
odpowiadają na pytania seniorów dotyczące obsługi laptopa, tabletu i smartfonu. 
We współpracy ze Szpitalem Miejskim im. Raszei Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej,  
na zlecenie Miasta, realizowany był projekt „Senior maluszka tuli” i kontynuowany jest projekt 
edukacyjny nt. starości w poznańskich szkołach. 
 
Kierunek 6: Tworzenie warunków do partycypacji obywatelskiej najstarszych mieszkańców miasta 
oraz możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy 
W II półroczu Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie realizowała badania potrzeb zawodowych 
seniorów. Złożony został Raport podsumowujący projekt „Senior_ka w pracy”. 
 
Kierunek 7:  Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form komunikacji i informacji 
 
Kierunek 8: Rozwój, podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych oraz ochrony zdrowia 
W II półroczu kontynuowany był Pakiet Poznań Viva Senior, rozwijany o nowe usługi a całość 
obejmowała 10 usług: Złota Rączka dla Seniora (2352 usługi), Taksówka dla Seniora (13443 kursy), 
Pudełko Życia (wydano 3881 pudełek), Karta Seniora – Poznańska Złota Karta (130 partnerów, 
wydano 9951 kart), Książka dla Seniora (2955 wypożyczeń książek), Miejska wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego (131 wypożyczeń), Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów (3592 usług), 
projekt wdrożony w maju 2019: Mycie okien w domu seniora (438 usług). W III kwartale wdrożono 
usługę dot. czyszczenia grobów (147 usług) oraz pomocy w dotarciu do grobu bliskiej osoby (90 
usług) 
Realizowany jest projekt dot. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób starszych w senioralnym 
Domu Krótkiego Pobytu PETRA.  
W II połowie 2019 r. w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia: 
· Rehabilitacja 65+. W II półroczu 2019 roku kontynuowano projekt Rehabilitacja 65+. Rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym to świadczenia gwarantowane, które Miasto 
zakupiło po raz pierwszy w tym roku, polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu  
z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, zabiegach operacyjnych),  
w przypadkach schorzeń przewlekłych (neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych). 
Zabiegi rehabilitacyjne opłacane przez Miasto Poznań prowadzone były w salach Ośrodka 
Rehabilitacji Dziennej ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 oraz w Poznańskim Ośrodku 
Specjalistycznych Usług Medycznych.  
 
W II półroczu 2019 r. odbyły się 2 spotkania Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji Programu 
"Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021", na których dokonano podsumowania 
działań zrealizowanych w III kwartale 2019 roku oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem 
harmonogramu na 2020 r. 
 

25 Uchwała Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta 
Dużej Rodziny. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
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Zniżki oraz ulgi, z których członkowie rodzin wielodzietnych korzystali na podstawie dwóch 
odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) 
dostępne są po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ujednolicone zostały terminy 
przyznania uprawnień do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzin oraz poznańskiego programu dla rodzin 
wielodzietnych. Rodzice otrzymują uprawnienia dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub 
25 roku życia w przypadku kontynowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  
W II półroczu 2019 r. 2153 rodzin wielodzietnych ubiegało się o przyznanie kart, wydano 4349 kart 
tradycyjnych i 3569 kart elektronicznych. Od początku funkcjonowania Programu wydano 9162 
karty. 
 

26 Uchwała Nr LVII/1067/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 r. w sprawie Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Termin realizacji uchwały: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020, 
Miasto zaplanowało środki finansowe w wysokości 3 105 000,00 zł, według następującego podziału: 
2018 rok – 1 045 000,00 zł, 2019 rok – 1 030 000,00 zł, 2020 rok – 1 030 000,00 zł. 
Do zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii należą: 
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej  
i prawnej, 
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych, 
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, 
5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
W Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020, zapewniono 
realizację ww. zadań własnych, poprzez realizację następujących celów: 
1) Udzielanie wsparcia rodzinom, w których wystąpił problem narkomanii; 
2) Poprawa stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób zażywających substancje 
psychoaktywne, w tym redukcja szkód; 
3) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Poznania w zakresie problemów związanych  
z używaniem substancji psychoaktywnych. 
4) Zmniejszenie zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami wśród dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych oraz wspieranie 
oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
 

27 Uchwała Nr LIX/1108/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 r. w sprawie 
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maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty 
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2019 
W II półroczu 2019 r. Miasto Poznań nie realizowało zadania w postaci zatrudnienia dziennych 
opiekunów. 
 

28 Uchwała Nr LXI/1123/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 r. w sprawie przyjęcia 
"Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z art. 176 pkt 1 i art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 
gminnych programów wspierania rodziny, natomiast do zadań własnych powiatu należy 
opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.  
Celem głównym Programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy 
w sytuacjach trudnych poprzez utworzenie systemu wspierania rodziny oraz rozwój i dostosowanie 
do standardów systemu pieczy zastępczej. 
 
Zadania realizowane w ramach poszczególnych celów, to m.in. upowszechnienie wśród 
mieszkańców Poznania wiedzy na temat systemu wspierania rodziny, zwiększenie dostępności 
placówek wsparcia dziennego, realizowanie programów służących wszechstronnemu rozwojowi 
dzieci i młodzieży oraz godzeniu przez dorosłych życia rodzinnego i zawodowego, a także 
zapewnienie rodzinie ze zdiagnozowanymi problemami odpowiednie do potrzeb: usługi, pomoc  
i świadczenia. Zadania realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne oraz organizacje 
pozarządowe. 
 
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań wpisujących się  
w przyjęty Program: 
I. Konkurs nr 16/2019 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania: 
1) Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich 
rodzinach, rozwój edukację małego dziecka. (zawarto 4 umowy na realizację zadania) 
2) Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności  
w wypełnianiu swoich zadań. (zawarto 4 umowy na realizację zadania) 
3) Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci. (zawarto 4 umowy na realizację zadania) 
4) Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 ust. 
1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
(zawarto 6 umów na realizację zadania) 
II. Konkurs nr 57/2019 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Organizacja warsztatów edukacyjno-kulturalnych 
dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej na 
terenie Rady Osiedle Piątkowo (zawarto 1 umowę) 
III. Konkurs nr 41/2019 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz 
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społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej". Środki 
budżetowe zostały wykorzystane na organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych 
dla dzieci i rodzin (zawarto 6 umów na realizację zadania). 
IV. Konkurs nr 3/2019 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pt.: Zapewnienie wsparcia dzieciom 
poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 
socjalizacyjnego i typu interwencyjnego. Termin realizacji od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 
(zawarto 1 umowę). 
 
W II półroczu 2019 r. kontynuowano realizację umów zawartych na podstawie powyższych 
konkursów. 
 
Ponadto w II półroczu Prezydent Miasta Poznania ogłosił kolejne konkursy na realizację zadań 
wynikających z zapisów Programu: 
I. Konkurs nr 74/2019 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pt.: Organizacja zajęć, warsztatów, ferii 
zimowych, półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie placówki wsparcia dziennego na 
Piątkowie. Termin realizacji od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2019 (zawarto 1 umowę). 
II. Konkurs nr 79/2019 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pt.: „Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Termin realizacji od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 r. 
(zawarto 1 umowę). 
 
Zawarte zostały również 4 umowy z organizacjami pozarządowymi rekomendowanymi przez Rady 
Osiedla na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in. na 
następujące zadania: 
- zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych, 
- integracja rodzin, dzieci i młodzieży. 
 

29 Uchwała Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie w sprawie 
ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
Celem wprowadzenia uchwały jest pomoc w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką 
nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.  Świadczenie przysługuje, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
· oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania; 
· w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników  
i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto 
Poznań; 
· rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 
Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi 
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sprawowana jest opieka. Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki 
ukończą 24 rok życia. 
W II półroczu 2019 r. nie złożono wniosku o Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków.  
W II półroczu 2019 r. (stan na 31.12.2019r.) na podstawie wniosków złożonych w I półroczu 2019 r. 
na Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. 
 
Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr IX/134/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. 
 

30 Uchwała Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r w sprawie 
Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 roku realizowana była współpraca Miasta Poznania z Organizacjami 
Pozarządowymi, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy. W tym okresie realizowano 
następujące formy współpracy:  
- konsultowane były projekty aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej danych organizacji pozarządowych; 
- Miasto zleciło oragnizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w trybie otwartego 
konkursu ofert oraz małych grantów;  
- przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w opiniowaniu ofert w ramach otwartych 
konkursów ofert; 
- funkcjonowały ciała konsultacyjno-doradcze i inicjatywno-doradcze, w szczególności Poznańska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego i Komisje Dialogu Obywatelskiego; 
-  na bieżąco trwało doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym; 
- patronatem Prezydenta zostały objęte przedsięwzięcia  podejmowane przez organizacje 
pozarządowe; 
- funkcjonowało Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu; 
-  podejmowane były działania informacyjne i komunikacyjne (prowadzenie portalu dla organizacji, 
wysyłanie mailingu, prowadzenie profilu na FB). 
 
Uchwała realizuje Strategię Rozwoju Miasta Poznania, w działaniu strategicznym: Rozwijanie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych i realizacji 
zadań publicznych. 
 

31 Uchwała Nr III/21/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2019. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwany dalej MPPiRPA)  
w Poznaniu na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/21/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 
grudnia 2018 r. 
Na realizację MPPiRPA w Poznaniu na 2019 rok Miasto zaplanowało środki finansowe w kwocie 13 
970 000,00 zł. 
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W 2019 roku w ramach MPPiRPA realizowane zostały następujące cele szczegółowe:  
1)propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych w obszarze 
zapobiegania uzależnieniom; 
2)wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych o naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności; 
3)zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji podejmowanych 
w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień; 
4)ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków ryzykownego 
i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 
5)doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania  
i kontrolowania realizacji Programu. 
 
Cele, o których mowa powyżej realizowane były m. in. poprzez szczegółowe zadania zlecane  
i powierzane realizatorom Programu, w tym organizacjom pozarządowym w trybie otwartych 
konkursów ofert a także niektórym miejskim jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom 
zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Poznaniu. Aktualnie 
trwa weryfikacja sprawozdań z realizacji tych zadań złożonych przez realizatorów Programu. 
 

32 Uchwała Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy oraz zakażeń 
wywołanych wirusem HPV. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
1. Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka 
szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2019-2023 
Na podstawie zarządzenia Nr 569/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z 4.07.2019 r. został 
ponownie ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora programu. Do konkursu przystąpiło dwóch 
oferentów. Komisja konkursowa, powołana na podstawie zarządzenia Nr 625/2019/P Prezydenta 
Miasta Poznania z 30.07.2019 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora 
programu, podczas obrad w dniu 2. sierpnia wyłoniła Spółkę Edictum z siedzibą w Poznaniu przy  
ul. Mickiewicza 31 na realizatora programu w latach 2019-2023, z którą 7.10.2019 r. podpisano 
umowę. 
Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV rozpoczęły się 18 listopada. Realizowało je 11 podmiotow 
leczniczych z terenu Poznania. Szczepienia były skierowane w pierwszej kolejności do dziewcząt  
i chłopców z miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta 
oraz dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 (13-latków), a w następnej kolejności do młodzieży  
z roczników 2001–2005, która nie skorzystała z programu w latach poprzednich. Warunkiem udziału 
w programie jest zameldowanie na stałe lub czasowo w Poznaniu oraz rozliczanie się z podatku 
dochodowego od osob fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla m. Poznania przynajmniej 
jednego z rodziców/opiekunów prawnych ww. osób (za wyjątkiem młodzieży z miejskich placówek). 
W programie zastosowano szczepionkę 4-walentną (Gardasil).   
W ramach środków przekazanych realizatorowi w 2019 r. w wys. 296 988 zł zrealizowano 484 
szczepienia, w tym 375 dawek podano dziewczętom i chłopcom z rocznika 2006, natomiast 109 
dawek podano dziewczętom i chlopcom z roczników 2001-2005. W grudniu realizator zakupił 504 
szczepionki, ktore będą przeznaczone na doszczepianie w 2020 roku kolejnymi dawkami ww. osób. 
Powyższy zakup odbył się na prośbę realizatora i za zgodą Miasta.  Prośba realizatora została 
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umotywowana zapowiedziami producenta szczepionek o podwyższeniu ceny jej zakupu w 2020 r.   
Szczegółowe informacje z realizacji programu w 2019 roku będą podane w sprawozdaniu 
częściowym, które zgodnie z umową realizator zobowiązany jest złożyć do 30.01.2020 r. 
 
2. Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia, 
zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023 
Na podstawie zarządzenia Nr 571/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8.07.2019 r. został 
ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora programu. Do konkursu przystąpiło dwóch oferentów. 
Komisja konkursowa powołana na podstawie zarządzenia Nr 626/2019/P Prezydenta Miasta 
Poznania z 30.07.2019 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu, 
podczas posiedzenia w dniu 2 sierpnia wyłoniła na realizatora programu Spółkę Edictum z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31, z którą 5.09.2019 r. została podpisana umowa na realizację 
programu w latach 2019-2023.  
Z uwagi na fakt czasowego braku dostępności do szczepionek, wynikającego z opóźnienia w ich 
produkcji, bezpłatne szczepienia rozpoczęły się dopiero 7 października. Były one skierowane do 
osób w wieku od 60 roku życia, zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu oraz mieszkańców 
i podopiecznych wybranych miejskich jednostek. Oprócz Spółki Edictum realizowało je jeszcze 12 
innych, współpracujących ze Spółką, podmiotow leczniczych zlokalizowanych w Poznaniu.   
Do 31.12.2019 r zostało zaszczepionych 5 100 osób. Miasto przekazało na realizację programu w 
2019 r. 299 472 zł. Szczegółowe informacje z realizacji programu w 2019 roku będą podane w 
sprawozdaniu częściowym, które zgodnie z umową, realizator zobowiązany jest złożyć do 
30.01.2020 r. 
 

33 Uchwała Nr VIII/105/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie podniesienia 
wysokości minimalnych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących 
rodzinne domy dziecka. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r. - nie zawarto aneksów do umów w związku  
z podniesieniem od 01.04.2019 r. wysokości minimalnych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych 
zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. 
 

34 Uchwała 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. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 roku (01.07.2019 -31.12.2019) odbyły się 3 posiedzenia nowo utworzonej Rady 
Działalności Porzytku Publicznego, która została powołana Zarządzeniem Nr 504/2019/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 13 czerwca  2019 r.  Podczas posiedzeń poruszono następujące tematy:  
I posiedzenie z dnia 27 czerwca 2019 roku:  
a. wybór prezydium Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 
b. zatwierdzenie Regulaminu; 
c. prezentacja Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy”. 
II posiedzenie z dnia 7 listopada 2019 roku: 
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a. podsumowanie konsultacji Rocznego Prograu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2020 rok; 
b. prezentacja propozycji systemu ofert dla Miasta Poznania wypracowana przez Centrum PISOP; 
c. prezentacja zasad współpracy między Wydziałem a KDO, na przykładzie współpracy Wydziału 
Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP a Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale 
Kształtowania i Ochrony Środowiska; 
d. dyskusja na temat zasad i formy pracy Rady. 
III posiedzenie z dnia 16 grudnia 2019 roku: 
a. prezentacja Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 
b. prezentacja grupy Extinction Rebellion Polska, 
c. sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego działających przy Urzędzie Miasta 
Poznania, propozycja harmonogramu spotkań Rady w 2020 roku. 
 

35 Uchwała Nr XI/162/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 r. w sprawie przyjęcia 
"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przygotowano dokumentację dot. wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r. 
 

36 Stanowisko Nr XII/166/VIII/4/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 
przystąpienia Miasta Poznania do sieci UNICEF - "Miasto Przyjazne Dzieciom". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. dokonano analizy działań realizowanych na rzecz dzieci przez wydziały UMP  
i mjo i przygotowano dokumenty aplikacyjne. 
 

37 Uchwała Nr XV/203/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie nadania 
statutu Zespołowi Żłobków nr 1 w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
wynikającej ze zmian przepisów prawnych, głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Wojewoda Wielkopolski wszczął  postępowania nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
wniesiona skarga. Sprawa w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
 

38 Uchwała Nr XV/204/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie nadania 
statutu Zespołowi Żłobków nr 2 w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
wynikającej ze zmian przepisów prawnych, głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Wojewoda Wielkopolski wszczął  postępowania nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
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wniesiona skarga. Sprawa w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
 

39 Uchwała Nr XV/205/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie nadania 
statutu Zespołowi Żłobków nr 3 w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
wynikającej ze zmian przepisów prawnych, głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Wojewoda Wielkopolski wszczął  postępowania nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
wniesiona skarga. Sprawa w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
 

40 Uchwała Nr XV/206/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie nadania 
statutu Zespołowi Żłobków nr 4 w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
wynikającej ze zmian przepisów prawnych, głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Wojewoda Wielkopolski wszczął  postępowania nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
wniesiona skarga. Sprawa w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
 

41 Uchwała Nr XV/241/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie realizacji ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 25 lipca 2019 r. podpisana została umowa na realizację "Programu wyrównywania różnic 
między regionami III" w kwocie 57 563,69 zł. W ramach programu realizowano rehabilitację 
zawodową osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej na 
podjęcie działalności gospodarczej.  
Na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych, 
prowadzeniu mediacji i facylitacji przyznano kwotę 40 000 zł. 
 

42 Uchwała Nr XV/243/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie ustanowienia 
poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W II półroczu 2019 r. złożono 300 wniosków w sprawie przyznania Poznańskiego Świadczenia 
Żłobkowego, z czego 247 wniosków rozpatrzono pozytywnie przyznając świadczenia. Natomiast  
w przypadku 53 wniosków odmówiono przyznania świadczenia.Ponadto realizowano wypłaty do 
wniosków złozonych w I półroczu 2019 r. na 71 dzieci uczęszczających do żłobków publicznych. 
W II półroczu 2019 r. na Poznańskie Świadczenie Żłobkowe wydatkowano kwotę 622 800, 00 zł. 
 

43 Uchwała Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie ustalenia 
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wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto 
Poznań. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 
rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 
 

44 Uchwała Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie ustanowienia 
jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
„Wyprawka dla gzubka” - przyznawana jest nowo narodzonym mieszkańcom Poznania (dzieciom 
urodzonym po 1.09.2019 r., których rodzice płacą podatki na rzecz Miasta Poznania). W skład 
wyprawki wchodzi: ubranko niemowlęce wraz z czapką i skarpetkami, kocyk, karty sensoryczne  
i kartka z życzeniami od Prezydenta. Elementy tworzące skład wyprawki zostały opatrzone 
nadrukami nawiązującymi do gwary poznańskiej. W 2019 r. wydano 256 sztuk wyprawki. 
 

45 Uchwała Nr XVI/252/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r.  w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.297.2019.16 z dnia 
14 sierpnia 2019 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Skarga została wniesiona. Sprawa jest w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny 
 

46 Uchwała Nr XVI/253/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.298.2019.16 z dnia 
14 sierpnia 2019 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Skarga została wniesiona. Sprawa jest w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny. 
 

47 Uchwała Nr XVI/254/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.299.2019.16 z dnia 
14 sierpnia 2019 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Skarga została wniesiona. Sprawa jest w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny. 
 

48 Uchwała Nr XVI/255/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie wniesienia 
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skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.300.2019.16 z dnia 
14 sierpnia 2019 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Skarga została wniesiona. Sprawa jest w trakcie rozstrzygania przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny. 
 

49 Uchwała Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie osiedlenia 
w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 
repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania się  
w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała daje możliwość przyjęcia przez Poznań do 5 rodzin rocznie (w poprzedniej uchwale było do 
2 rodzin rocznie) oraz przewiduje wsparcie finansowe w okresie 2 lat od przyjazdu dla rodzin 
zaproszonych przez Miasto Poznań. Z tego świadczenia już korzystają obydwie zaproszone w 2019 r. 
rodziny repatriantów. 
 

50 Uchwała Nr XIX/328/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie Rocznego 
Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchwalona na sesji Rady Miasta Poznania 19 listopada 2019 roku. Projekt został 
skonsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady 
Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Roczny Program obowiązuje  
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
 

51 Uchwała Nr XIX/329/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
VIII/104/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie określenia 
realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
1. Zawarto umowy o zwrot kosztów wyposażenia dwunastu stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych na kwotę 473 107 zł. Są to m.in. stanowiska: pracowników sterylizatorni, 
kierowców, mobilnego opiekuna klienta, serwisanta, administratora-programisty, operatorów: piły, 
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podajnika, wtryskarki, wózka widłowego.  
2. Wypłacono czterem osobom niepełnosprawnym jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w kwocie 146 600 zł; na prowadzenie działalność w sektorze usług trzy osoby, 
produkcja i handel jedna osoba. 
3. Realizowano trzy umowy dot. zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Wydatkowano kwotę 44 211 zł, pomoc uzyskało 24 
pracowników z niepełnosprawnościami. 
4. Dokonano zwrotu kosztów szkoleń jednego pracownika niepełnosprawnego w zakresie prawa 
podatkowego, pod tytułem „Akademia podatkowa” w łącznej kwocie 1656 zł.  
5. Przeprowadzono 40 weryfikacji prawidłowości realizacji zawartych umów z zakresu rehabilitacji 
zawodowej. 
W ramach zadań realizowanych przez PUP w Poznaniu trzy osoby ukończyły szkolenia z zakresu 
obsługa komputera od podstaw, kadry płace z programem Symfonia, podstawowy kurs 
florystyczny. Łączny koszt szkoleń 11 499,81 zł. 
 

52 Uchwała Nr XIX/330/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie nadania 
statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała uchyliła obowiązujący Statut jednostki z dnia 15.10.2019 r. oraz wprowadziła zmiany zasad 
ustalania regulaminu organizacyjnego jednostki w ten sposób, że ww. regulamin zatwierdza 
Prezydent Miasta Poznania w drodze zarządzenia. 
 

53 Uchwała Nr XIX/336/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na 
okres od 01 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku”.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zatwierdzono „Program naprawczy Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na okres 
od 01 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” obejmujący 
1) wstęp; 
2) charakterystykę działalności; 
3) analizę SWOT i otoczenia rynkowego; 
4) ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2018 rok; 
5) diagnozę stanu finansów Szpitala – stan na dzień 31.12.2018 roku; 
6) analizę stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w Szpitalu w podziale na grupy pracowników 
– stan na dzień 31.12.2018 roku; 
7) analizę wybranych pozycji zużycia materiałów i usług – stan na dzień 31.12.2018 roku; 
8) opis działań naprawczych działalności Szpitala; 
9) źródła finansowania działań naprawczych; 
10) ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej sporządzonej na podstawie danych finansowych 
uwzględniających założone działania naprawcze – raport na lata 2019 i 2020. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 
 

54 Uchwała Nr XIX/337/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
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zatwierdzenia „Programu naprawczego na rok 2020 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ”.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Zatwierdzono „Program naprawczy na rok 2020 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. 
Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ” obejmujący: 
1) wstęp; 
2) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy dokonaną na podstawie 
wskaźników ekonomiczno-finansowych w oparciu o dane ze sprawozdania finansowego za rok 
2018; 
3) działania naprawcze i ich wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową w roku 2020; 
4) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 
(raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ) z uwzględnieniem skutków działań naprawczych 
wynikających z programu naprawczego wdrażanych w roku 2020; 
5) wpływ działań naprawczych na wynik finansowy w 2020 roku; 
6) wpływ działań naprawczych na bilans w 2020 roku. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. 
Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ. 
 

55 Uchwała Nr XX/357/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
W ramach urealnienia planu wydatków oraz potrzeb wynikających z realizacji Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 proponuje się w roku 2020 wprowadzenie zmian w 
części merytorycznej i finansowej Programu. Punktem wyjścia do aktualizacji Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 są zmiany wprowadzone 1 lipca 2019 roku – 
zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP zostały 
przekazane w kompetencje Straży Miejskiej Miasta Poznania. Wobec powyższego proponuje się w 
2020 roku rezygnację z Programu przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości  
i demoralizacji nieletnich pn. „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”, z planem finansowym  
w wysokości 180 000,00 zł i wprowadzenie dwóch nowych autorskich programów z zakresu 
profilaktyki uzależnień, tj.: 
1) Programu profilaktycznego „Wiem. Wybieram dobrze”, realizowanego przez Straż Miejską 
Miasta Poznania, z planem finansowym w wysokości 50 000,00 zł; 
2) Programu „Dopalacze niszczą życie. Wczesna interwencja uzależnień”, realizowanego przez 
Komendę Miejską Policji w Poznaniu, z planem finansowym wysokości 40 000,00 zł.  
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 
r. poz. 852 z późn. zm.), zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) wynika, że do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy. 
 

56 Uchwała Nr XX/358/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie Miejskiego 
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Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2020 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Na realizację MPPiRPA w Poznaniu na 2020 rok Miasto zaplanowało środki finansowe w kwocie  
15 260 000,00 zł. 
W 2020 roku w ramach MPPiRPA realizowane są następujące cele szczegółowe:  
1) Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych w obszarze 
zapobiegania uzależnieniom; 
2) Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych o naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności; 
3) Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji, 
podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień; 
4) Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków 
ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 
5) Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania  
i kontrolowania realizacji Programu; 
 
Cele, o których mowa powyżej, realizowane są poprzez szczegółowe zadania zlecane i powierzane 
realizatorom Programu. Wyłonionym w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
niektórym jednostkom miejskim oraz podmiotom zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych w Poznaniu. 
 

57 Uchwała Nr XXI/369/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. w sprawie realizacji ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Przyjęty uchwałą Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo 
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Bezpośrednim wykonawcą 
zadania będzie organizacja pozarządowa, której zadanie zostanie zlecone przez Miasto na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020). Szczegółowe zasady realizacji Programu 
określa dokument pn. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r. oraz umowa z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie 
wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. 
W ramach projektu przewidziane jest: 
- świadczenie usług asystenckich dla 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym  
w wymiarze 4480 godzin; 
- świadczenie usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym  
w wymiarze 6720 godzin. 
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Źródła finansowania: 
1) Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 363 307,50 
zł, w tym: 
a) 336 000,00 zł na realizację usługi asystenckiej, 
b) 25 500,00 zł na zakup biletów oraz ubezpieczenie asystentów, 
c) 1807,50 zł na obsługę programu przez Miasto Poznań. 
2) Środki z budżetu Miasta w kwocie 112 780 zł przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu 
przez organizację pozarządową. 
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1 Uchwała Nr XX/362/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie nadania 
regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 

 
Sporządził(a) : Marlena Antczak 


