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1 Uchwała Nr XVIII/147/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie 
osiedlania w mieście Poznań repatriantów i ich rodzin.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona Uchwałą 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. 
 

2 Uchwała nr LII/702/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w celu sfinansowania inwestycji drogowych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury 
ochrony zdrowia w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
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 ostatnią ratę 
kapitałową w wysokości 8.500.000,00 zł i ratę odsetkową w wysokości 39.664,78 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. 
 

3 Uchwała Nr LXXVI/1088/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Sołacz - część D” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
3 grudnia 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr XX/339/VIII/2019 uchylającą 
uchwałę o przystpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu "Sołacz- część D" w Poznaniu. 
 

4 Uchwała Nr VII/46/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
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„W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 17.05.2011r., 
- zbieranie wniosków od 18.05.2011r. do 08.06.2011 r., 
- opracowywanie koncepcji mpzp, 
- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków do projektu planu - 31.01.2013 r.,  
- II konsultacje społeczne - 21.02.2013 r., 
- opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu od 18.11.2013 r. do 09.12.2013 r., 
- ponowne uzgadnianie projektu planu od 14.01.2014r. do 07.02.2014 r. oraz od 
07.05.2014r. do 02.06.2014 r., 
- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 22.07. do 21.08.2014 r. – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 28.07.2014 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 04.09.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 25.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 
- przygotowanie do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 14.04.2015 r. do 14.05.2015 r. drugie wyłożenie projektu planu do publicznego 
wglądu, 
- 21.04.2015 r. - dyskusja publiczna, 
- do 28.05.2015 r. zbieranie uwago do projektu planu, 
- 09.06.2015 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 
- przygotowania do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 09.11.2015 r. do 08.12.2015 r. III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 19.11.2015 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 22.12.2015 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 
- skierowano projekt planu do uchwalenia, 
- ponowienie procedury w celu uwzglednenia uwagi, 
- przeprowadzono procedurę IV wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 27.06. do 26.07.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- do 09.08.2016 r. zbieranie uwag do publicznego wglądu, 
- 25.08.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowania projektu planu do piątego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- 21.02.2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLII/726/VII/2017 w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki 
Warty” w Poznaniu, 
- przygotowania do ponownego opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu, 
- od 21.06. do 12.07.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 02.09. do 30.09.2019 r. - V wyłożenie projektu planu do publicznego, 
- 02.09.2019 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 14.10.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
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- 31.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXi/368/VIII/2019 z dnia 17 grudnia 
2019 r.(publikacja w Dz.U.W. Wlkp. Rocznik 2020, poz. 87 z dnia 03.01.2020 wejście w życie 
18-01-2020 r.) 
 

5 Uchwała Nr VII/47/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„W rejonie Parku im. Jana Pawła II” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do mpzp - 17.05.2011r., 
- zbieranie wniosków od 18.05.2011r. do 08.06.2011 r., 
- opracowanie koncepcji mpzp, 
- projekt mpzp oczekiwał na zmianę Studium, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowewgo projektu 
planu, 
- od 10.10. do 31.10.2018 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 26.04. do 28.05.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 29.04.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 11.06.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 27.06.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XVI/251/VIII/2019 z dnia 3 września 
2019 r. opublikowaną w Dz.U. W. Wlkp. Rocznik 2019 , poz. 7773 z dnia 13 września 2019 r. 
Uchwała weszła w życie 28 września 2019 r. 
 

6 Uchwała Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 roku  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem 
założycielskim jest Miasto Poznań. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona uchwałą Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-
07-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których 
organem założycielskim jest Miasto Poznań. 
 

7 Uchwała Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
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ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 
pażdziernia 2019 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. 
 

8 Uchwała Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2013 r. w sprawie 
przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta 
Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Prawidłowe oznaczenie poznańskich taksówek oraz przestrzeganie przepisów 
porządkowych jest zasadniczym przedmiotem wszystkich kontroli przeprowadzanych przez 
Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli oraz kompleksowych kontroli 
organizowanych z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Izbą Administracji 
Skarbowej i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. 
W II półroczu 2019 r. skontrolowano wspólnie z powyższymi służbami ponad 20 
przedsiębiorców świadczących usługi taksówkowe. 
Wydano 240 hologramów identyfikujących przedsiębiorcę jako taksówkarza. 
Uchwała została uchylona Uchwałą 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. 
 

9 Uchwała Nr XII/102/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 r. w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko - Radojewo - Umultowo” 
Umultowo Wschód część B w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
19.11.2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr XIX/314/VIII/2019, którą uchyliła 
opracowanie planu „Morasko - Radojewo - Umultowo” Umultowo Wschód część B  
w Poznaniu oraz podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu w granicach 
planu uchylonego. 
 

10 Uchwała Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 r. w sprawie 
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określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne 
osiągnięcia sportowe w kategorii seniora. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 
października 2019 r. w stypendiów sportowych Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia 
sportowe. 
 

11 Uchwała Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla 
młodych sportowców. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 
października 2019 r. w stypendiów sportowych Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia 
sportowe. 
 

12 Uchwała Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, 
przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
W okresie sprawozdawczym w ramach wcześniejszych umów z 2 edycji 2019 r. wypłacane 
były stypendia dla 3 osób. Staże zakończyły się 30.09. i 31.10.2019 r. Łącznie w ramach 
działania wypłacono w II półroczu łącznie 16 500 zł.  
Na dzień 31.12.2019 r. umowę o pracę w ramach programu stypendialnego otrzymały  
2 osoby.  
W związku z wejściem w życie Uchwały 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 i zakończeniu realizacji wcześniejszych 
umów, uchwała traci moc. 
 

13 Uchwała Nr XLI/695/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
- 07.02.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.02. do 01.03.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 08.08. do 29.08.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 27.09.2017 r. – II konsultacje społeczne, 
- trwaja prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem Placu, 
- 13.12.2018 r. – III konsultacje społeczne, 
- od 17.04. do 08.05.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 11.06. do 10.07.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 13.06.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 24.07.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 08.08.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XVII/268/VIII/2019 z dnia 24 września 
2019r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 8338 z dnia 4 października 2019 
r. Uchwała weszła w życie 19 października 2019 r. 
 

14 Uchwała Nr XLVII/810/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 r. przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
- 07.06.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.06. do 30.06.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- 30.10.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 05.10. do 05.11.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 12.06.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 21.06. do 12.07.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 20.08. do 17.09.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 09.09.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 01.10.2019 r. - zbieranie uwag do projetu planu, 
- 17.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XIX/316/VIII/2019 z dnia 19 listopada 
2019 r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 10113 z dnia 2 grudnia 2019 r. 
Uchwała weszła w życie 17 grudnia 2019 r. 
 

15 Uchwała Nr LIV/981/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W 
rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
- 16.10.2017 r. – I konsultacje społeczne, 
- od 17.10. do 08.11.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych, 
- 17.01.2019 r. – II konsultacje społeczne, 
- od 27.12.2018 r. do 21.01.2019 r.  opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 28.03.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 17.04. do 08.05.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 11.06. do 10.07.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 11.06.2019 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 24.07.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 08.08.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XVII/269/VIII/2019 z dnia 24 września 
2019 r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 8339 z dnia 4 października 2019 
r. Uchwała weszła w życie 19 października 2019 r. 
 

16 Uchwała Nr LIV/983/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 r. w sprawie 
uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019". 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została wykonana w zakresie zgodnym z uchwalonym budżetem miasta Poznania 
w latach 2017-2019 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2017-2019 wraz z ich 
aktualizacją. 
 

17 Uchwała Nr LVIII/1087/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
- przygotowania do I konsultacji społecznych, 
- 18.01.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
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- od 19.01. do 09.02.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- 18.10.2018 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 18.10. do 08.11.2018 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 28.03.2019 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 06.05. do 27.05.2019 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 08.08. do 06.09.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 13.08.2019 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 20.09.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 10.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XIX/317/VIII/2019 z dnia 19 listopada 
2019 r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 10114 z dnia 2 grudnia 2019 r. 
Uchwała weszła w życie 17 grudnia 2019 r. 
 

18 Uchwała Nr LVIII/1101/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 r. w sprawie 
ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

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. 
 

19 Uchwała Nr LXXIII/1367/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 r. w sprawie 
powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z gm. 
Koninko do wjazdu na Lotnisko Poznań – Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji  
w latach 2019-2022. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona uchwałą Nr XX/355/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  
03-12-2019 r. 
 

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



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  

STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 

 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 21.02.2020 

Strona 10 z 35 

Lp Stan realizacji 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2019. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
W drugiej połowie 2019 r. nie doszło do zadysponowania (zatrzymania) przez Policję statku 
lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych miasta Poznania. W związku z tym 
nie było podstaw do naliczenia wysokości opłat przez Miasto Poznań za usunięcie bądź 
przechowywanie sprzętu pływającego. 
 

21 Uchwała Nr III/14/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie 
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez 
Zakład Lasów Poznańskich. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Ustalona w uchwale dotacja przedmiotowa dla usług z zakresu gospodarki leśnej została 
pobrana w 100 % i wyniosła - 2.282.800,00 zł. 
Rodzaj dotowanych usłg i wysokość uzyskanej dotacji na poszczególne usługi wyniósł: 
- usługi zwiazane z zagospodarowaniem lasu - 1.530.818,00 zł, 
- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przezd pożarami - 645.250,00 zł, 
- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - 
106.732,00 zł. 
 

22 Uchwała Nr III/19/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 r. w sprawie 
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na 
parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
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 uchyliła uchwałę z 2018 r. 
Na podstawie uchwały usunięto1913 szt. pojazdów 
 

23 Uchwała Nr IV/38/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 r. w sprawie 
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ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Wykonanie jednostek kalkulacyjnych w zakresie objętym załącznikiem do uchwały nastąpiło 
w zakresie godzin udostępnienia basenów, hal sportowych oraz obiektów. Kwota dotacji 
została w całości wykorzystana i nie uległa zwrotowi do Urzędu Miasta Poznania. 
 

24 Uchwała Nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-01-22 

na dzień 22.01.2020 
Wydział Oświaty przygotował projekt nowej uchwały określającej kryteria rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Na sesji w dniu 21 stycznia 2020 r. został ona 
podjęta (XXII/401/VIII/2020) uchylając Uchwałę Nr V/53/VIII/2019. 
 

25 Uchwała Nr VI/68/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Na podstawie ww. uchwały rozpatrzono w II półroczu 2019 r. 3720 wniosków. Uchwała 
została uchylona uchwałą Nr XX/346/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03.12.2019  
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. 

26 Uchwała Nr VIII/93/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie 
udzielenia Miastu Gdańsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 
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na dzień 31.12.2019 
Udzielono Miastu Gdańsk wsparcia finansowego w formie dotacji celowej w wys.100 tys. zł. 
na realizację wystawy przygotowanej w ramach programu utrwalającego pamięć  
o największym polskim ruchu pokojowym "Solidarność". Dotacja została rozliczona. 
 

27 Uchwała Nr VIII/99/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie 
podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna 
(podział przez wydzielenie) i objęcia nowych udziałów w spółce Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 31 lipca 2019 r. plan podziału, uzgodniony i podspiany przez spółki PKS Poznań S.A.  
i ZKZL sp. z o.o., został zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego. 
W dniu 12 września 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ZKZL sp. z o.o. 
podjęło uchwały w sprawie podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  
w Poznaniu S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez 
przeniesienie części majątku spółki na istniejąca spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego 
spółki. 
W dniu 12 września 2019 r. Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PKS 
Poznań S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Poznaniu S.A z siedzibą w Poznaniu, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, 
poprzez przeniesienie części majątku spółki na istniejącą spółkę Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Podział spółki PKS Poznań S.A. (podział przez wydzielenie) został zarejestrowany przez 
Krajowy Rejest Sądowy w dniu 1 października 2019 r. – w rejestrze przedsiębiorców 
dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZKZL sp. z o.o. oraz 
ujwniono wzmiankę o dokonanym podziale spółek ZKZL sp. z o.o. i PKS Poznań S.A. 
 

28 Uchwała Nr VIII/104/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie 
określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 
2019. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

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-
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programisty, operatorów: piły, 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. 
 

29 Uchwała Nr X/145/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie 
osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2019 roku. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Rodzina z Kazachstanu przyjechała do Poznania we wrześniu 2019 r. Objęta jest 
świadczeniem dla repatriantów oraz wsparciem doraźnym przez pracowników WZiSS. 
 

30 Uchwała Nr XII/175/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 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. Opolskiej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 7 listopada 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 43/2019 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  
sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 8.826.500 zł (do kwoty 
176.984.500 zł) poprzez wniesienie do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego prawa 
własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Opolskiej, stanowiącej działki 
nr 106/13 i 106/17. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w dniu 17 grudnia 2019 r. 
 

31 Uchwała Nr XII/176/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania 
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wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne  
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwalę Nr LXVII/1235/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat 
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej rozszerzono 
punkt 5 o działania związane z odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  
do kanalizacji deszczowej będącej we władaniu jednostki budżetowej Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu. 
ZDM przygotował zarządzenia Nr 988/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie 
ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. 
Zarządzenie weszło w życie w dniu 3.12.2019 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

32 Uchwała Nr XII/181/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Sarmackiej 105 a, i nadania mu statutu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-09-01 

na dzień 31.12.2019 
Zespół Przedszkoli Nr 1 w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 105 a rozpoczął działalność od  
1 września 2019 r. 
 

33 Uchwała Nr XII/182/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 
włączenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu, ul. Osinowa 14a, do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-09-01 

na dzień 31.12.2019 
Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy" zostało włączone do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu przy ul. Łozowej 77 z dniem 1 września 2019. 
 

34 Uchwała Nr XII/183/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy 
os. Bolesława Chrobrego 105, i nadania mu statutu.  
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-09-01 

na dzień 31.12.2019 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 na os. Bolesława Chrobrego rozpoczął działalność od  
1 września 2019 r. 
 

35 Uchwała Nr XII/184/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Brandstaettera 6, i nadania mu statutu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-09-01 

na dzień 31.12.2019 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Brandstaettera 6 w Poznaniu rozpoczął 
działalność od 1 września 2019 r. 
 

36 Uchwała Nr XV/208/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów 
ławników do sądów powszechnych w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Powołana ww. uchwałą komisja przeprowadziła brakowanie dokumentacji. 
 

37 Uchwała Nr XV/215/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Solna - Działowa” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała opublikowana w Dz.U. Woj. Wlkp. Rocznik 2019 poz. 6797 z dnia 19.07.2019 r. 
 

38 Uchwała Nr XV/216/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – Południe – część B”  
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. Rocznik 2019 poz. 
6858 z dnia 23.07.2019 r. 
 

39 Uchwała Nr XV/217/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko-Radojewo-
Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dz. U. Woj. Wlkp Rocznik 2019 poz. 6859 z dnia 
23.07.2019 r. 
 

40 Uchwała Nr XV/220/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Aleksandrowicz. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 lipca 2019 r. pod poz. 6757.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 05.08.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

41 Uchwała Nr XV/221/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
nadania ulicy nazwy Wągrowiecka. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 17 lipca 2019 r. pod poz. 6758.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
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i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 05.08.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

42 Uchwała Nr XV/222/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
nazwania skweru imieniem Lecha Molewskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 11.07.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

43 Uchwała Nr XV/223/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
nazwania skweru imieniem abpa Edwarda Likowskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 11.07.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

44 Uchwała Nr XV/224/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 11.07.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

45 Uchwała Nr XV/225/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
nazwania ulicy imieniem Józefa Unruga. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 lipca 2019 r. pod poz. 6798.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 05.08.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

46 Uchwała Nr XV/227/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Poznaniu w parku Cytadela, oznaczonej 
geodezyjne: obręb Poznań, ark. 01, dz. 1/26 cz., KW PO1P/00306623/2. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
W dniu 15 lipca 2019 roku została podpisana pomiedzy Zarządem Zieleni Miejskiej  
a podmiotem prowadzącym działalność pod nazwą  „Maxiu” umowa dzierżawy nr 
ZZM.GK.72248-55/2019 na czas oznaczony od dnia 15.07.2019 do 14.07.2029 r. 
 

47 Uchwała Nr XV/230/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
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ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona Uchwałą 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. 
 

48 Uchwała Nr XV/233/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części dotyczącej 
drzewa z gatunku platan klonolistny. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Po przyjęciu uchwały RMP dokument wysłano do ZDM-u, który następnie wystąpił do 
UMWW celem wydania decyzji na jego usunięcie. 
Informacja o zniesieniu pomnika przyrody została przekazana przez WKiOŚ i uaktualniona  
w centralnym rejestrze form ochrony przyrody (administrowanym przez GDOŚ) oraz  
w SIP-ie (ZGiKM Geopoz). 
 

49 Uchwała Nr XV/234/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących 
pomnika przyrody - dębu szypułkowego "Krzysztof". 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z uchwałą w 2019 r. ZZM wykonał zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew. 
 

50 Uchwała Nr XV/242/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie 
osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2019 roku. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
W grudniu 2019 r. rodzina repatriantów przyjechała do Poznania.Objęta jest świadczeniem 
dla repatriantów oraz wsparciem doraźnym WZiSS i MOPR. 
 

51 Uchwała Nr XVI/250/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
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rozpatrzenia petycji Fundacji Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla 
Zrównowazonego Rozwoju i uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w 
Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z treścią uchwały uchylającej Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły"  
w Poznaniu prace nad planem nie będą prowadzone. 
 

52 Uchwała Nr XVI/251/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Parku im. Jana Pawła 
II” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 7773 z dnia 13 września 
2019 r. Uchwała weszła w życie 28 września 2019 r. 
 

53 Uchwała Nr XVI/257/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Ustala się w drodze regulaminu zasady wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 
Uchwała została uchylona uchwałą Nr XX/359/VIII/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Poznań. 
 

54 Uchwała Nr XVI/259/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 
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na dzień 31.12.2019 
Na podstawie zarządzenia Nr 831/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.10.2019 r. 
środki finansowe przyznane Miastu z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych zostały przekazane do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  
i Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych na rzecz niesamodzielnych osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie. 
 

55 Uchwała Nr XVI/260/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Na podsatwie ww. uchwały Prezydent Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert Nr 86/2019 dla 
organizacji pozarządowych dot. realizacji zadań z zakresu opieki wytchnieniowej.  
W odpowiedzi na ww. konkurs złożono 2 oferty w tym jedna spełniła warunki formalne. 
Niestety, wybrany wykonawca Fundacja Kreacja Ciała Plus odstąpiła od realizacji umowy 
podpisanej z Miastem. Informację o barierach zawartych w założeniach rządowego 
Porgramu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, które uniemożliwiły jego realizację 
Wydział Zdrowai i Spraw Społecznych przekazał do Wojewody Wielkopolskiego. 
 

56 Uchwała Nr XVI/261/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. 
Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Przyjęto ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym zawartą w "Raporcie o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia  
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ za rok 2018" z dnia 23 maja 2019 r., składającym 
się z analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń 
oraz informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-
finansową Szpitala. 
 

57 Uchwała Nr XVI/263/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Przyjęto ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei 
zawartą w "Raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka 
Raszei" z dnia 31 maja 2019 r. składającym się z analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za 
poprzedni rok obrotowy, prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata 
obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacji o istotnych zdarzeniach 
mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala. 
 

58 Uchwała Nr XVI/264/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. w sprawie 
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
Medycznych. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Przyjęto ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych 
Usług Medycznych zawartą w "Raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej wraz  
z prognozą na lata 2019-2021" z dnia 23 maja 2019 r. składającym się z analizy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozy sytuacji ekonomiczno-
finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacji 
o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Ośrodka. 
 

59 Uchwała Nr XVII/268/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie placu 
Bernardyńskiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 8338 z dnia 4 
października 2019 r. Uchwała weszła w życie 19 października 2019 r. 
 

60 Uchwała Nr XVII/269/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej  
i Grunwaldzkiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 8339 z dnia  
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4 października 2019 r. Uchwała weszła w życie 19 października 2019 r. 
 

61 Uchwała Nr XVII/270/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym 
sprawozdaniu. 
 

62 Uchwała Nr XVII/271/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r w sprawie 
zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym 
sprawozdaniu. 
 

63 Uchwała Nr XVII/273/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu pn. "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego - etap II" planowanego do dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków dla Działania 
4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego  
i kulturalnego", Poddziałanie 4.4.1. "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego 
regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została zrealizowana. Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie. Decyzją 
Instytucji Zarządczej WRPO projekt znalazł się poza listą projektów skierowanych do 
dofinansowania. 
 

64 Uchwała Nr XVII/276/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 
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na dzień 31.12.2019 
Przeprowadzono uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa 
Sportowego w Poznaniu imienia Poznańskich Olimpijczyków. 
 

65 Uchwała Nr XVII/277/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji 
Państwowej II RP. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
-Zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic  
i Adresów (MSA). 
 -Zasileno bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków) 
 

66 Uchwała Nr XVII/278/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem 
Marii Swiniarskiej.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
-Zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic  
i Adresów (MSA). 
 -Zasileno bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków) 
 

67 Uchwała Nr XVII/279/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
nazwania skweru imieniem Marii Paradowskiej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 26.09.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
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Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

68 Uchwała Nr XVII/280/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
nadania ulicy nazwy Wypoczynkowa. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 4 października 2019 r. pod poz. 8340.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 4.10.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

69 Uchwała Nr XVII/281/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
nazwania ulicy imieniem Konstantego Skąpskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 4 października 2019 r. pod poz. 8341 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 21.10.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

70 Uchwała Nr XVII/282/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
zniesienia nazw ulic. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 4 października 2019 r. pod poz. 8342 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 4.10.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

71 Uchwała Nr XVII/283/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
nazwy ulicy Smołdzinowska. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 4 października 2019 r. pod poz. 8343. 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 4.10.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

72 Uchwała Nr XVII/284/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
nazwania skweru imieniem Michała Tomiaka. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 26.09.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
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73 Uchwała Nr XVII/285/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. w sprawie 
nadania parkowi nazwy Bambrów Poznańskich. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 26.09.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

74 Uchwała Nr XVII/286/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia 
od opłat, jak również ich pobierania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Zmiany polegają na rozszerzeniu przedziałów tabeli z odpłatnością w taki sposób, że pełną, 
tj. 100% odpłatność za godzinę usług opiekuńczych będą ponosić osoby samotne, których 
dochód wynosi powyżej 2874,11 zł netto, natomiast osób w rodzinie powyżej 2164,81 zł 
netto. Obecny kształt tabeli został dostosowany do wydatków seniorów związanych  
z użytkowaniem lokalu, zakupem leków i odpowiednią do wieku dietą.  
 
Niniejsza zmiana wprowadza nową kategorię klientów, którzy mogą ubiegać się o całkowite 
zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Są 
to osoby, u których realizowane są usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w ramach projektów, programów współfinansowanych ze środków unijnych lub 
pochodzących z innych źródeł.  
 
Ponadto w uchwale wprowadza się obecnie obowiązujące stawki za realizowane usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne, wynikające z umów zawartych z podmiotami realizującymi na 
zlecenie Miasta niniejsze usługi. 
 

75 Uchwała Nr XVII/287/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi 
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Pomocy Rodzinie w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z art. 20n ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1472, z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania repatrianta może przydzielić mu, w drodze decyzji, na jego wniosek 
uzasadniony jego szczególną sytuacją, osobę wspierającą repatrianta. 
Wobec powyższego, w projekcie niniejszej uchwały proponuje się: 
1) dodanie zadania w celu realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
w przedmiotowym zakresie; 
2) rozszerzenie zadania „realizacja zadań w ramach pilotażowego programu Aktywny 
Samorząd, finansowanego ze środków PFRON” poprzez dodanie „oraz w ramach innych 
programów”; 
3) uporządkowanie § 3 dot. katalogu aktów prawnych, na podstawie których Ośrodek 
prowadzi swoją działalność poprzez zamianę tiretów (-) na punkty w związku z ich 
wyliczeniem oraz dodanie do tego katalogu ustawy, o której mowa na wstępie. 
 

76 Uchwała Nr XVIII/294/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym 
sprawozdaniu. 
 

77 Uchwała Nr XVIII/295/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r w sprawie 
zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym 
sprawozdaniu. 
 

78 Uchwała Nr XVIII/296/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Nowelizacja dostosowuje regulację dotyczącą diet do obowiązujących przepisów ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Poznania. 
 

79 Uchwała Nr XVIII/304/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie 
nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została uchylona Uchwałą nr XIX/330/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 
19.11.2019 r. w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń. 
 

80 Uchwała Nr XVIII/305/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasta Poznań.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
W związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady Społecznej Pana Andrzeja Białasa, została 
wyznaczona przez Prezydenta Miasta Poznania nowa osoba. Przewodniczącym Rady 
Społecznej został Pan Grzegorz Karolczyk. Kadencja Rady Społecznej trwa do 17 maja 2020 
roku. 
 

81 Uchwała Nr XVIII/308/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 
25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Tekst jednolity uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania został 
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 
2019 r. (poz. 8787). 
 

82 Uchwała Nr XIX/315/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic 
Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część B1. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 10084 z dnia 2 grudnia 
2019 r. Uchwała weszła w życie 17 grudnia 2019 r. 
 

83 Uchwała Nr XIX/316/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzynarodowe Targi 
Poznańskie” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 10113 z dnia 2 grudnia 
2019 r. Uchwała weszła w życie 17 grudnia 2019 r. 
 

84 Uchwała Nr XIX/317/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Winogrady  
i Księcia Mieszka I” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 10114 z dnia 2 grudnia 
2019 r. Uchwała weszła w życie 17 grudnia 2019 r. 
 

85 Uchwała Nr XIX/318/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
nadania rondu nazwy Honorowych Dawców Krwi. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 2 grudnia 2019 r. pod poz. 10085 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i 
Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 17.12.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
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86 Uchwała Nr XIX/319/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Wielecką.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 2 grudnia 2019 r. pod poz. 10086 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic  
i Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 17.12.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

87 Uchwała Nr XIX/320/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Doleńską.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 2 grudnia 2019 r. pod poz. 10087 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i 
Adresów (MSA), 
- zasilono bazy danych rejestru publicznego (ewidencja gruntów i budynków), 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano droga mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 17.12.2019 r. 
- przekazano informacje w sprawie nadania nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. 
Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

88 Uchwała Nr XIX/323/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. zmieniająca 
uchwałę 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 
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na dzień 31.12.2019 
Niniejsza zmiana wprowadza nową kategorię klientów, którzy zostają zwolnieni  
z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie. Są to osoby, które 
przebywają w mieszkaniach chronionych okresowo prowadzonych w ramach projektów  
i programów współfinansowanych ze środków unijnych lub pochodzących z innych źródeł. 
 

89 Uchwała Nr XIX/331/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych 
przez Miasto Poznań w pięcioletnie technika. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Pisma stwierdzające przekształcenia szkół z dotychczasowych czteroletnich techników  
w pięcioletnie zostały przekazane zainteresowanym jednostkom. 
 

90 Uchwała Nr XIX/332/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących 
prowadzonych przez Miasto Poznań w czteroletnie licea ogólnokształcące. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Pisma stwierdząjace przekształcenia trzyletnich liceów ogólnokształcących w licea 
czteroletnie szkół zostały przekazane zainteresowanym jednostkom. 
 

91 Uchwała Nr XIX/333/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla 
dorosłych prowadzonych przez Miasto Poznań w czteroletnie licea ogólnokształcące dla 
dorosłych.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Pisma stwierdzające przekształcenia trzyletnich liceów ogólokształcących dla dorosłych  
licea czteroletnie zostały przekazane zainteresowanym jednostkom. 
 

92 Uchwała Nr XIX/334/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. zmieniająca 
uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach 
administracyjnych miasta Poznania.  



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  

STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 

 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 21.02.2020 

Strona 33 z 35 

Lp Stan realizacji 

 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Wprowadzone uchwałą stawki są na bieżąco pobierane. 
 

93 Uchwała Nr XX/339/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. uchylająca 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Sołacz – część D” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Zgodnie z treścią uchwały uchylającej Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sołacz – część D”  
w Poznaniu prace nad planem nie będą prowadzone. 
 

94 Uchwała Nr XX/343/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym 
sprawozdaniu. 
 

95 Uchwała Nr XX/344/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym 
sprawozdaniu. 
 

96 Uchwała Nr XX/348/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu pomieszczeń o powierzchni 103,07 m² znajdujących się w budynku Urzędu Miasta 
Poznania przy pl. Kolegiackim 17 na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność 
banku zawierającego umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta 
Poznania i jego Jednostek. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu w dniu 27 grudnia 2019 r. zawarł z PKO Bank Polski 
umowę najmu pomieszczeń  z dniem  obowiązywania od 1.01.2020 roku na okres 2 lat. 
Oddanie w najem części nieruchomości położonej w Poznaniu, w budynku przy pl. 
Kolegiackim 17 z przeznaczeniem na działalność banku, zawierającego umowę na 
kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Poznania i jego Jednostek w trybie 
bezprzetargowym i na okres zgodny z terminem zawartej umowy na obsługę bankową jest 
zasadne z uwagi na zobowiązanie Miasta Poznania do udostępnienia pomieszczenia w 
budynku Urzędu Miasta Poznania i konieczność zapewnienia realizacji celów wykonania 
przedmiotowej obsługi. 
 

97 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. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Polityka lokalowa 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 31.12.2019 
Zmiana dotyczyła sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnej 
numeracji rozdziałów 9 do 11 poprzez oznaczenie rozdziału 9 jako rozdziału 8, oznaczenie 
rozdziału 10 jako rozdziału 9, oznaczenie pierwszego rozdziału 11 jako rozdziału 10 
 

98 Uchwała Nr XXI/367/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic 
Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej – część A w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-01-31 

na dzień 31.01.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 86 z dnia 03-01-2020, 
wejście w życie 18-01-2020r. 
 

99 Uchwała Nr XXI/368/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie mostu Królowej 
Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-01-31 
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na dzień 31.01.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 87 z dnia 03-01-2020, 
wejście w życie 18-01-2020r. 
 

100 Uchwała Nr XXI/365/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2019 r. zmieniająca 
uchwałę Nr II/9/VIII/2018 z dnia 27 listopada 2018 w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

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

 
Sporządził(a) : Marlena Antczak 
 


