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WPROWADZENIE 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich 

wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta 

raz na pół roku informację o wykonaniu uchwał.  

Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2020 r. zawiera: 

- 435 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne, 

- 111 uchwał zrealizowanych. 

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do wydziałów Urzędu i miejskich jednostek 

organizacyjnych, którym Prezydent powierzył realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta, 

zapytanie o stan ich wykonania. 

Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 30 czerwca 2020 r. 
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Lp Stan realizacji 

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 30.06.2020 
Plan                                                               Wykonanie 
 
1.110.700,00 (§ 3030)                                413.218,57 w tym: 
                                                                        412.067,92 diety radnych 
                                                                                910,65 podróże krajowe 
                                                                                     0,00 podróże zagraniczne 
73.000,00 (§ 4300)                                              240,00 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. wydano na podróże służbowe radnych:  
   - 910,65 zł: podróże krajowe, 
   - 0,00 zł: podróże zagraniczne. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Aktualny stan zadłużenia z tytułu umowy 21.721: 8.598.214,22 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2022 
rok. 
W I półroczu 2020 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
13 marca 2020 r. Miasto Poznań spłaciło kolejną ratę kapitałową w wysokości 1.719.642,86 zł i ratę 
odsetkową w wysokości 47.128,82 zł, a w dniu 12 czerwca 2020 r. ratę odsetkową w wysokości 
39.485,88 zł.  
 
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania, Miasto Poznań w I półroczu 2020 r. do 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego przekazało: 
- w miesiącu kwietniu - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty 
długu, o projekcie WPF, o projekcie uchwały budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia 
z Indywidualnym Wskaźnikiem Obsługi Zadłużenia, 
- w miesiącu czerwcu - streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania 
za 2019 rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego za 2019 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu  
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, a także podpisane przez 
Prezydenta Miasta i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności zgodnie 
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z zapisami umowy finansowej. 
 

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 

na dzień 30.06.2020 
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) Do kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym należą 
m.in. opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   
Do PCŚ w  I półroczu 2020 r. wpłynęło 21 wniosków o ulgę w spłacie tych należności za pobyt 
w Ośrodku dla osób Nietrzeźwych w Poznaniu - załatwiono również 5 wniosków, których 
postępowanie nie zakończyło się w II półroczu 2019 r. (łącznie 26 spraw).  
W tym okresie wydano: 
- 6 decyzji o odmowie umorzenia lub rozłożenia na raty należności, 
- 5 decyzji o rozłożeniu należności na raty na łączną kwotę 2 973,20 zł, 
- 9 podań zwrócono z powodu nieuiszczenia opłaty skarbowej, 
- w 2 przypadkach postępowanie w sprawie ulgi umorzono jako bezprzedmiotowe z powodu spłaty 
całej należności. 
- 4 sprawy zostały do załatwienia w II półroczu 2020 r. 
Żadne zaległości nie zostały umorzone. 
 
2) W I połowie 2020r. Dyrektor ZGiKM GEOPOZ nie wydał żadnej decyzji na podstawie uchwały 
nr LXXIII/1021/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. 
 
3) Do dnia 30.06.2020 r. Prezydent Miasta na wniosek dyrektora ZDM umorzył kwotę 135.600,00 zł, 
rozłożył na raty kwotę 80.944,00 zł. Natomiast dyrektor ZDM umorzył kwotę 29.600,74 zł, na raty 
rozłożył spłatę w wysokości 42.070,00 zł. 
 

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 30.06.2020 
Stan na 30.06.2020 r.: 120.000.000,00 zł,  
Termin wykupu: lata 2020-2021. 
W miesiącu czerwcu 2020 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od obligacji:  
· serii G w wysokości 779.400,00 zł w dniu 19 czerwca 2020 r.,  
· serii H w wysokości 779.400,00 zł w dniu 26 czerwca 2020 r.  
W celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank Pekao S.A. 
sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r. 
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6 Uchwała Nr LXXVII/1167/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze 
Miasta Poznania uznanym za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP 
z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół 
miasta" (Dz.U. z 2008r. Nr 219, poz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru 
zabytków, w których wykonano remont elewacji. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2019-12-31 

na dzień 30.06.2020 
Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów zakończonych po dniu wejścia w życie uchwały. Podmiot, 
aby skorzystać ze zwolnienia musi złożyć wymagane dokumenty w terminie do dnia 31 stycznia 
roku podatkowego, w którym po raz pierwszy przysługuje mu prawo do zwolnienia. Podmiot może 
korzystać ze zwolnienia przez okres 10 lat. 
Spośród osób prawnych w I półroczu 2020 r. ze zwolnienia na mocy uchwały skorzystały dwa 
podmioty (z tego jeden w okresie I-V), a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2020 r. 
wyniosła 15.592,17 zł. 
Spośród osób fizycznych w  I półroczu 2020 r. ze zwolnienia nabytego na podstawie tej uchwały 
korzystało 12 obiektów podatkowych. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia 
w I półroczu 2020 r. wyniosła 35.340,49 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Aktualny stan zadłużenia z tytułu umowy 25.701: 264.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty: 
2025 r. 
W I półroczu 2020 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.  
W dniu 13 marca 2020 r. dokonano spłaty kapitału w wysokości 14.700.000,00 zł i zapłaty odsetek 
w wysokości 1.209.889,62 zł, a w dniu 12 czerwca spłaty kapitału w wysokości 14.700.000,00 zł 
i zapłaty odsetek w wysokości 1.140.737,21 zł. 
 
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania, Miasto Poznań w I półroczu 2020 r. do 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego przekazało: 
- w miesiącu kwietniu - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty 
długu, o projekcie WPF, o projekcie uchwały budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia 
z Indywidualnym Wskaźnikiem Obsługi Zadłużenia, 
- w miesiącu czerwcu - streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania 
za 2019 rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego za 2019 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu  
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, a także podpisane przez 
Prezydenta Miasta i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności zgodnie 
z zapisami umowy finansowej. 
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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 30.06.2020 
Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany na bieżąco, po otrzymaniu od jednostek OSP raportów oraz 
oświadczeń z udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez PSP lub gminę. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  w pierwszym półroczu 2020 r. wypłacił druhom 
z 5 jednostek poznańskich OSP kwotę 12.747,00 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 30.06.2020 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Miasta Poznania za pierwsze półrocze, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji 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 
obligacji Miasta Poznania oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Aktualny stan zadłużenia: 100.000.000,00 zł, termin wykupu: 2022-2026 rok 
W dniu 26 czerwca 2020 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2011 r. przez 
Bank PKO BP SA obligacji serii X w wysokości 824.450,00 zł oraz 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 IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 r. 
 

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 30.06.2020 
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 I półroczu 2020 r. 
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wyniosły 2.318,03 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 30.06.2020 
Uchwała dotyczy uprawnienia i określenia sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów 
sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez zakład budżetowy POSiR. 
 

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 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2014-12-31 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała ta wygasła z dniem 29 kwietnia 2014 r. i została zastąpiona przez uchwałę Nr 
LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 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.  
Uchwała ta ma więc zastosowanie jedynie w przypadku podmiotów, które zakończyły remont 
elewacji przed datą jej uchylenia. 
Spośród osób fizycznych w I półroczu 2020 r. ze zwolnienia w podatku od nieruchomości nabytego 
na podstawie tej uchwały korzystało 30 obiektów podatkowych. Łączna kwota udzielonego z tego 
tytułu zwolnienia w I półroczu wyniosła 32.282,04 zł. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą nie skorzystał w I półroczu 2020 r. 
żaden podmiot. 
 

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 30.06.2020 
Kredyty udzielone przez Bank Pekao S.A.: 
 
· umowa nr 2013/62/BSP    - stan zadłużenia 0,00 zł 
· umowa nr 2013/63/BSP    - stan zadłużenia 0,00 zł 
· umowa nr 2013/66/BSP - stan zadłużenia: 24.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej rat: 2023 rok 
             
RAZEM: 24.000.000,00 zł 
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W dniu 17 stycznia 2020 r. Miasto dokonało przedpłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty 
w 2020 r. w łącznej wysokości 38.000.000,00 zł, w tym: 
· umowa nr 2013/62/BSP - 10.000.000,00 zł – spłata całkowita wraz z odsetkami w wysokości 
10.852,06 zł 
· umowa nr 2013/63/BSP - 20.000.000,00 zł – spłata całkowita wraz z odsetkami w wysokości 
21.704,11 zł 
· umowa nr 2013/66/BSP  - 8.000.000,00 zł. 
 
Ponadto w dniu 31 marca 2020 r. Miasto Poznań uregulowało płatności odsetkowe z tytułu umowy 
nr 2013/66/BSP w wysokości 156.997,26 zł, a w dniu 30 czerwca 2020 r. w wysokości 115.482,74 zł. 
W celu spełnienia zapisów umowy, Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki sprawozdania 
budżetowe za IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r. 
 

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 30.06.2020 
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 I półroczu 2020 r. wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dot. podatku od 
nieruchomości wyniosły 451.989,42 zł, natomiast wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali 
dot. opłaty skarbowej wyniosły 704.861,40 zł. 
 

16 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 30.06.2020 
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 ze zwolnienia określonego uchwałą w I półroczu 2020 r. skorzystały dwa 
podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2020 r. wyniosła  349.836,85 zł. 
W I półroczu 2020 r. ze zwolnienia nie skorzystała żadna osoba fizyczna. 
 

17 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 30.06.2020 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystało w I półroczu 2020 r. 
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jedenaście podmiotów, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2020 r. wyniosła  
2.607.406,34 zł. 
Spośród osób fizycznych w I półroczu 2020 r. ze zwolnienia skorzystał jeden podmiot. Łączna kwota 
udzielonego z tego tytułu zwolnienia w I półroczu wyniosła 23.519,30 zł. 
 

18 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 30.06.2020 
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 określonego uchwałą skorzystały w I półroczu 2020 r. trzy 
podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2020 r. wyniosła 6.722,74 zł. 
Spośród osób fizycznych w I półroczu 2020 r. ze zwolnienia nabytego na podstawie tej uchwały 
korzystały 152 obiekty podatkowe. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w I półroczu 
wyniosła 121.157,84 zł. 
 

19 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 30.06.2020 
Od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. nie dokonano zwolnień z tytułu wymiany praw 
jazdy, wymiany pozwoleń na kierowanie tramwajem i wymiany dowodów rejestracyjnych. 
 

20 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 30.06.2020 
· umowa nr 28 1020 4027 0000 1096 0275 1089 – stan zadłużenia 4.500.000,00 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 31 marca 2020 r. Miasto zapłaciło odsetki w wysokości 47.215,57 zł od kredytu udzielonego 
przez PKO BP i odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w wysokości 
181.403,28 zł. Natomiast w dniu 30 czerwca br. dokonano zapłaty odsetek w wysokości  
138.439,34 zł (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) oraz w wysokości 35.131,97zł (Bank PKO BP S.A.). 
Dodatkowo Miasto spłaciło ratę kapitału w wysokości 4.500.000,00 zł z tytułu kredyt udzielonego 
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przez Bank PKO BP. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy, Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 r. 
 

21 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 30.06.2020 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej, 
a następnie do sposobu procedowania nad nim. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Ze zwolnienia określonego uchwałą w I półroczu 2020 r. nie skorzystał żaden podmiot. 
 

23 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 30.06.2020 
Aktualny stan zadłużenia z tytułu umowy 86.386: 400.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty: 
2031 r. 
 
Do umowy został sporządzony wniosek o alokację, który uzyskał akceptację EBI w dniu 17 lutego 
2020 r. 
W dniu 29 maja 2020 r. została uruchomiona V transza kredytu w wysokości 101.000.000,00 zł.  
Dodatkowo Miasto regulowało odsetki z tytułu w/w umowy w następujących terminach: 
· 14 stycznia – w wysokości 254.701,37 zł, 
· 14 lutego  – w wysokości 745.819,17 zł, 
· 13 marca  – w wysokości 483.770,96 zł,  
· 14 kwietnia  – w wysokości 250.686,30 zł, 
· 14 maja  – w wysokości 698.213,71 zł, 
· 12 czerwca  – w wysokości 481.302,74 zł. 
 
Termin płatności odsetek uzależniony jest od daty uruchomienia poszczególnych transz kredytu. 
Ponadto w I półroczu 2020 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania 
miesięczne i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym. 
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania Miasto Poznań w I półroczu 2020 r. do 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego przekazało: 
- w miesiącu styczniu – raporty z postępu realizacji projektów dofinansowanych ze środków kredytu 
z EBI,  
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- w miesiącu kwietniu - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty 
długu, o projekcie WPF, o projekcie uchwały budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia 
z Indywidualnym Wskaźnikiem Obsługi Zadłużenia, 
- w miesiącu czerwcu - streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania 
za 2019 rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego za 2019 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu 
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, a także podpisane przez 
Prezydenta Miasta i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności zgodnie 
z zapisami umowy finansowej. 
 

24 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 30.06.2020 
Zadanie zakończone rzeczowo, rozliczone przez PIM, przekazane do użytkowników dokumentami 
PT, trwa rozliczanie dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim. 
 

25 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 30.06.2020 
Zadanie zakończone rzeczowo, rozliczone przez PIM, przekazane do użytkowników dokumentami 
PT, trwa rozliczanie dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim. 
 

26 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 30.06.2020 
Uchwała jest realizowana przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta. 
 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

14 

Lp Stan realizacji 

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

na dzień 30.06.2020 
Trwają prace modernizacyjne. Miasto Poznań, wspólnie z Inwestorem zastępczym, tj. spółką 
Poznańskie Inwestycje Miejskie, rozstrzygnęło postępowanie przetargowe na roboty budowlane 
w obiekcie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6. Otwarcie ofert miało miejsce 14.01.2020 r. Ocena 
złożonych ofert zakończyła się wyborem oferty najkorzystniejszej: Konsorcjum firm, Lider 
Konsorcjum RETRO-STYL Sp. z o.o. W dniu 12.02.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. 
Przekazanie placu budowy miało miejsce następnego dnia.  
W kwietniu 2020 r. zakończono prace renowacyjne na elewacji A-G, w związku z powyższym 
nastąpiło rozliczenie etapu nr I umowy.  
W maju 2020 r. zakończono prace związane z wymianą części stolarki okiennej, wykonania izolacji 
ścian fundamentowych i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przystosowano łazienkę dla osób 
niepełnosprawnych. Obecnie kontynuowane są prace renowacyjne w zakresie elewacji i wykonania 
drenażu opaskowanego (tj. zabezpieczenie przeciwwilgociowe). Wszystkie prace budowlane 
wykonywane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a nawet w niektórych miejscach 
go wyprzedzają.  
Ponadto za pośrednictwem inwestora zastępczego (Spółka PIM) nawiązana została współpraca ze 
specjalistą w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowalnych wraz 
z wykonaniem dokumentacji projektowej drenażu opaskowego dla inwestycji.  
W międzyczasie Szkoła za pośrednictwem PIM wystąpiła do BKPiRM z wnioskiem o rozszerzenie 
zakresu inwestycji. W kwietniu wydano pozytywną decyzję dot. wymiany okien na poddaszu 
i w piwnicach oraz obniżenia posadzki w jednym z pomieszczeń piwnicznych. Projekt w swoim 
założeniu nie uwzględniał wymiany wszystkich okien. Dyrekcja ZSZ wystąpiła z takim wnioskiem do 
PIM, zwracając na bardzo zły stan techniczny stolarki okiennej. Działania te wynikały głównie 
z decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W maju wydano 
zgodę dot. wymiany instalacji wodnej oraz wymianę wraz z konieczną rozbudową instalacji 
elektrycznej w piwnicy. Zły stan techniczny instalacji wodnej pod posadzkowej kwalifikował 
instalację całkowicie do wymiany. Prowadzone prace rozbiórkowe ukazały również zły stan 
techniczny instalacji elektrycznej. W czerwcu wydano pozytywną decyzję dot. wymiany pozostałych 
spoin na elewacji budynku J-M. W trakcie prowadzenia prac konserwatorskich (m.in. ciśnieniowe 
czyszczenie powierzchni ścian), stwierdzono duże uszkodzenia spoinowania oraz mikro spękania 
konstrukcji spoinowania. Na wszystkie ww. dodatkowe prace były zabezpieczone środki finansowe 
w planie zadania. 
Wyposażenie sali fotograficznej i ciemni: opracowana została specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia, która jest niezbędna do wszczęcia postępowania przetargowego. Ze względu na 
obowiązujące przepisy Prawa Zamówień Publicznych, specyfikacja zawarta w Studium 
Wykonalności musiała zostać dogłębnie zweryfikowana i zmodyfikowana. Zmiany te zostały 
przedstawione Instytucji Zarządzającej do akceptacji. Specyfikacja była opiniowana przez 
specjalistów-nauczycieli w zakresie nauczania technik fotograficznych, zatrudnionych w Zespole 
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Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu, aby mieć pewność, że zapisy dot. zakupu 
sprzętu i wyposażenia do pracowni fotografii i ciemni są zgodne z oczekiwaniami beneficjenta 
końcowego projektu. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
03.01.2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zostało złożonych 8 ofert. W dniu 
02.04.2020 r. ogłoszono wybór najlepszej oferty. 10.04.2020 r. wpłynęło odwołanie do KIO złożone 
przez jednego z oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym. 29.06.2020 r. 
otrzymano (w formie pisemnej) wyrok z KIO wskazujący, że nie ma przeciwskazań do zawarcia 
umowy z wykonawcą wybranym w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. . 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystały w I półroczu 2020 r. dwa 
podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2020 r. wyniosła 61.648,02 zł. 
Spośród osób fizycznych ze zwolnienia określonego uchwałą nie skorzystał w I półroczu 2020 r. 
żaden podmiot. 
 

30 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 30.06.2020 
30 grudnia 2019 r. pomiędzy IZ WRPO a Miastem została podpisana umowa o dofinansowanie 
projektu. Trwają prace nad dokumentacją przetargową. 
 

31 Uchwała Nr LXXIV/1404/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r  w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

16 

Lp Stan realizacji 

Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Na podstawie uchwały podatnicy, dokonując samoopodatkowania, deklarują w składanych 
deklaracjach podatkowych wysokość podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 
i 2020. 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 I półrocze 2020 r. z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 16.489.456,45 
zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2020 r. wyniosły 21.334.864,03 
zł. 
 

32 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 30.06.2020 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowania projektu budżetu Miasta, a następnie do 
sposobu procedowania nad nim. 
 

33 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 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport 
niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Trwa ostateczne opracowanie dokumentu Strategii po konsultacjach społecznych oraz uwagach 
wydziałów/biur UMP i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych. 
W świetle pozytywnie przeprowadzonych negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej uzyskano potwierdzenie, iż „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta 
Poznania do roku 2035” oraz działania związane z promocją niniejszego dokumentu uzyskają 
dofinansowanie w wysokości 100%; z tego powodu podpisano aneks do umowy o dofinansowanie 
ww. przedsięwzięcia. 
 

34 Uchwała Nr XIII/193/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytów na rynku krajowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
· umowa nr  2687216/235/JST/POZ/19 – stan zadłużenia 50.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
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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 31 marca 2020 r. z tytułu powyższych umów kredytowych Miasto zapłaciło odsetki 
następującej wysokości:  
· umowa nr 2687216/235/JST/POZ/19 - kwota odsetek 260.534,25 zł,  
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 - kwota odsetek 261.780,82 zł, 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 - kwota odsetek 264.273,97 zł, 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 241.212,33 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek 115.682,19 zł. 
 
Natomiast w dniu 30 czerwca 2020 r. zostały zapłacone raty odsetkowe w wysokości: 
· umowa nr 2687216/235/JST/POZ/19 - kwota odsetek 193.219,18 zł,  
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 - kwota odsetek 194.465,75 zł, 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 - kwota odsetek 196.958,90 zł, 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 183.321,37 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek   88.756,16 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r. 
 

35 Uchwała Nr XVII/272/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
· 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 31 marca 2020 r. z tytułu powyższych umów kredytowych Miasto zapłaciło odsetki 
następującej wysokości:  
· umowa nr 2687216/235/JST/POZ/19 - kwota odsetek 260.534,25 zł,  
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 - kwota odsetek 261.780,82 zł, 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 - kwota odsetek 264.273,97 zł, 
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· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 241.212,33 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek 115.682,19 zł. 
 
Natomiast w dniu 30 czerwca 2020 r. zostały zapłacone raty odsetkowe w wysokości: 
· umowa nr 2687216/235/JST/POZ/19 - kwota odsetek 193.219,18 zł,  
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 - kwota odsetek 194.465,75 zł, 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 - kwota odsetek 196.958,90 zł, 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 183.321,37 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek   88.756,16 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r. 
 

36 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 30.06.2020 
Z dniem 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostały nowe połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
do Gniezna (umowa nr DT/III/120/19) oraz do Rogoźna Wlkp. (umowa nr DT/III/121/2019). W dniu 
8 czerwca 2020 r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr DT/III/110/2018/Fn3121/20 dla czterech 
kierunków PKM tj. Gołańcz, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp. oraz Jarocin, w którym zweryfikowano 
częstotliwość i koszty funkcjonowania poszczególnych linii. 
 

37 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 30.06.2020 
Rada Miasta Poznania podobnie jak w latach ubiegłych uchwaliła preferencyjną stawkę dla 
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach określonych 
w niniejszej uchwale. 
Uchwalone stawki stanowią podstawę do wydawania decyzji ustalających wysokość zobowiązania 
podatkowego dla osób fizycznych na 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. 
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za I półrocze 2020 r. 
wynosi 186.851.963,62 zł. 
W I półroczu 2020 r. z preferencyjnej stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej na warunkach określonych w załącznikach do uchwały skorzystała 1 nieruchomość, 
skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 
1.463,88 zł. 
W I półroczu 2020 r. z ww. stawki skorzystało 13 nieruchomości  należących do osób fizycznych, 
skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku o kwotę 6.676,53 zł.  
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za I półrocze 2020 r. 
wynosi  46.918.467,82 zł. 
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38 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 30.06.2020 
W dniu 03.04.2020 r. otrzymano decyzję z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dofinasowania 
projektu. Od tego dnia przygotowywane były dokumenty niezbędne do podpisania umowy 
o dofinansowanie. Okres ten został wydłużony z powodu sytuacji epidemiologicznej panujące 
w całym kraju. W dniu 29.06.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego został przedłożony komplet 
dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie. Obecnie Miasto oczekuje na 
wyznaczenie terminu podpisania umowy przez Urząd Marszałkowski. 
 

39 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 30.06.2020 
· 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 31 marca 2020 r. z tytułu powyższych umów kredytowych Miasto zapłaciło odsetki 
następującej wysokości:  
· umowa nr 2687216/235/JST/POZ/19 - kwota odsetek 260.534,25 zł,  
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 - kwota odsetek 261.780,82 zł, 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 - kwota odsetek 264.273,97 zł, 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 241.212,33 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek 115.682,19 zł. 
 
Natomiast w dniu 30 czerwca 2020 r. zostały zapłacone raty odsetkowe w wysokości: 
· umowa nr 2687216/235/JST/POZ/19 - kwota odsetek 193.219,18 zł,  
· umowa nr 2687216/234/JST/POZ/19 - kwota odsetek 194.465,75 zł, 
· umowa nr 2687216/233/JST/POZ/19 - kwota odsetek 196.958,90 zł, 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 183.321,37 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek   88.756,16 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
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sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r. 
 

40 Uchwała Nr XX/347/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie 
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 30.06.2020 
W dniu 15.04.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.02-30-0008/19-
00. 
 

41 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 30.06.2020 
Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, 
w tym utrzymanie bieżące terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzanie 
warunków dla rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców. 
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. 
 

42 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 30.06.2020 
Ustalona w uchwale dotacja przedmiotowa dla usług z zakresu gospodarki leśnej została pobrana 
w 50% (w I półroczu 2020 roku) i wyniosła - 1.147.500,00 zł. 
Rodzaj dotowanych usług i wysokość uzyskanej dotacji na poszczególne usługi wyniósł: 
- usługi zwiazane z zagospodarowaniem lasu - 767.280,00 zł, 
- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przezd pożarami - 326.854,00 zł, 
- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - 53.366,00 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze 2020 r., zostanie przedstawiona Radzie Miasta 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 września 2020 r. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Poznania za pierwsze półrocze 2020 r. zostanie 
przedstawiona Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 września 2020 r. 
 

45 Uchwała Nr XXII/418/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu 
wykorzystania przez Zarząd Dróg Miejskich środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg 
oraz oświetlenie w latach 2016-2019.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zostanie przedstawiona Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

46 Uchwała Nr XXIV/452/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 
sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej i oświaty. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Aktualny stan zadłużenia z tytułu umowy 91.811: 0,00 zł 
 
Umowa nr FI 91.811 na kwotę 100.000.000,00 zł została podpisana w dniu 17 kwietnia 2020 r. 
Sporządzona przez Miasto alokacja środków została zaakceptowana przez EBI. Kredyt będzie 
uruchamiany w dwóch transzach. W 2020 roku planowane jest uruchomienie pierwszej transzy  
w wysokości 30.000.000,00 zł. 
 

47 Uchwała Nr XXIV/453/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 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 Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach naboru wniosków w programie 
"Kultura" - Działania 1 "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym", Poddziałania1.1. 
Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2020 
Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Trwa jego ocena merytoryczna. 
 

48 Uchwała Nr XXIV/456/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki 
środków obrotowych do budżetu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń 

na dzień 30.06.2020 
Zakład Robót Drogowych zrealizował pierwszy etap zakupu sprzętu drogowego za zwolnioną 
z wpłaty nadwyżkę środków obrotowych za 2019 rok w wysokości 1.450.000 zł. W dniu 10 czerwca 
2020 r. został ogłoszony przetarg na zakup równiarki drogowej, 19 czerwca w dniu otwarcia 
wpłynęły 2 oferty, z których wybrano ofertę firmy Mista Stalowa Wola za kwotę 1.039.350 zł brutto. 
Równiarka zostanie dostarczona do Zakładu do 17 sierpnia 2020 r. Pozostała kwota zostanie 
przeznaczona na zakup samochodów dostawczych do 3,5 DMC. Przygotowano już dokumentację 
przetargową, w dniu 28 lipca 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 
6 sierpnia 2020 r. 
 

49 Uchwała Nr XXVI/472/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się otwarcie ofert na postępowanie przetargowe na udzielenie 
i obsługę kredytów na rynku krajowym na łączną kwotę 700.000.000,00 zł. Do przetargu przystąpił 
Bank Pekao S.A. i Konsorcjum PKO BP S.A., ING BŚ SA i BGK. Postępowanie przetargowe jest 
w trakcie procedowania. 
 

50 Uchwała Nr XXVI/474/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. w sprawie opłaty 
prolongacyjnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Zgodnie z ww. uchwałą opłata prolongacyjna nie jest stosowana do decyzji wydanych od dnia 
22.05.2020 r., zgodnie z art. 67 § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej (tj. w sprawie rozłożenia na 
raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących 
dochód budżetu Miasta Poznania), na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w związku z COVID-19  albo 
w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 
Uchwała przestanie być realizowana w zakresie decyzji wydanych na podstawie wniosku złożonego 
po upływie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii w związku z Covid-19. 
 

51 Uchwała Nr XXX/527/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku  w sprawie szczegółowych 
zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych 
uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.  
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Zmiana uchwały podyktowana była epidemią COVID-19, zmianami ustawowymi w zakresie PIT, 
rosnącą nierównowagą w finansowaniu przez władze centralne zadań oświatowych. Zmiany 
(dotyczące środków na 2021 rok) polegały na naliczaniu udziału w dochodzie z podatku od 
nieruchomości na 2021 rok na podstawie danych, które miały zastosowanie do ustalenia kwot na 
2020 rok, a także nienaliczaniu na 2021 rok 20% należności z podatku od nieruchomości ustalonej 
dla nowo oddanych do użytku budynków w pierwszym roku powstania obowiązku podatkowego, 
którym jest 2020 rok. 
 

52 Uchwała Nr XXX/528/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia 
wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W następstwie zmian ustawowych w zakresie PIT, rosnącej nierównowagi w finansowaniu przez 
władze centralne zadań oświatowych oraz epidemii COVID-19, podjęto uchwałę zmniejszającą 
wysokość środków dla osiedli, z której wynika, że środki wolne dla jednostek pomocniczych Miasta, 
naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni osiedla w 2021 roku wynoszą 
4.000.000 zł. Zmniejszono także wysokość środków na dofinansowanie realizacji zadań 
inwestycyjnych wyłonionych w drodze konkursu na 2021 do wysokości 4.000.000 zł. 
 

53 Uchwała Nr XXX/529/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu 
sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu publicznego, polityki 
społecznej i infranstruktury publicznej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Umowa nie została jeszcze podpisana, jest w trakcie procedowania. 
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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 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono wniosków w przedmiotowej 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 30.06.2020 
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 I półroczu 2020 roku przyjęto 288 wnioski aktualizacyjne. 
 

3 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 30.06.2020 
W ramach realizacji uchwały Oddział Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa prowadził różne działania mające na celu wspieranie małej 
przedsiębiorczości w Poznaniu. Z uwagi na epidemię koronawirusa COVID-19 wszystkie 
zaplanowane przedsięwzięcia w postaci szkoleń i sesji doradczych odbywały się zdalnie za 
pośrednictwem internetu oraz telefonu.  Tematyka szkoleń on-line w formie webinarów była 
następująca: Konferencja online: Budowanie kultury organizacyjnej w sytuacji kryzysowej; 
Bezpłatny live: Higiena danych osobowych w czasie pandemii; Teams dla Firm i dla użytkowników 
indywidualnych; Teams dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów; Office 365 dla Firm i dla 
użytkowników indywidualnych; Live: Przenieś biznes do sieci. Jak legalnie zacząć działać 
w Internecie; Excel zdalnie – cykl 8 sesji szkoleniowych; Praktyczne szkolenie z Worda; Sukcesja firm 
– planowanie spadkowe, ochrona prywatnego majątku przedsiębiorcy; Skuteczna promocja w social 
media; Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19; Strategie PR i efektywne Media Relations; 
Storytelling w biznesie; Skuteczny e-marketing dla małych firm; Rozwiń firmę za pomocą modelu 
Canvas; Strategie marketingowe skuteczne rozwijające biznes dla początkujących; Design Thinking; 
Pricing czyli skuteczne zarządzanie cenami; Prospecting; Skuteczne budowanie marki; Zarządzanie 
ryzykiem a skuteczna sprzedaż na rynkach zagranicznych. 
Z kolei indywidualne sesje doradcze obejmowały takie tematy, jak: Doradztwo prawne; Doradztwo 
podatkowe; Doradztwo biznesplan; Doradztwo psychologiczne; Coaching; Doradztwo sprzedażowe. 
W pierwszym półroczu 2020 r. z oferty zdalnych szkoleń i doradztwa organizowanych przez Ośrodek 
Doradczo Szkoleniowy WDGR w ramach programu Poznań Biznes Partner oraz Rocznego Programu 
Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi w obszarze „Działania wspierające rozwój 
gospodarczy w tym przedsiębiorczość” (konkurs 25/2020) skorzystały łącznie 3003 osoby ze szkoleń 
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oraz 71 osób z indywidualnego doradztwa. 
 

4 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 30.06.2020 
W naborze wniosków uczestniczyły stowarzyszenia ogrodowe prowadzące ROD znajdujący się na 
terenie miasta Poznania, którego funkcjonowanie uregulowane jest w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w studium zagospodarowania przestrzennego. Termin 
składania wniosków odbył się od 2.03 - 31.03.2020 r. Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie 
dotacji złożyli wnioski w terminie.  Po zakończeniu procedury składania wniosków, warunki 
formalne spełniło 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych reprezentujących Okręgowy Zarząd 
Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. W celu rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków 
Prezydent Miasta Poznania powołał w drodze zarządzenia Nr 197/2020/P z dnia 06.03.2020 r. 
komisję. Szczegółowe zasady procedowania o dotację celową oraz tryb pracy Komisji i kryteria 
oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem 
rodzinnych ogrodów działkowych określa Prezydent Miasta Poznania w zarządzeniu Nr 62/2018/P. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 12.05.2020 r. spośród 7 wniosków, które wpłynęły do Urzędu 
poprzez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa dokonała najkorzystniejszego wyboru 
wniosków,  a  26.05.2020 r. ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków wraz z decyzją 
o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonał  Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia 
nr 385/2020/P.  Prezydent Miasta Poznania udzielił dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania 
związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub 
modernizację infrastruktury ogrodowej, realizowane w 2020 roku przez stowarzyszenie ogrodowe 
i przekazał na ten cel kwotę:  300 000,00 zł. 
 

5 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 30.06.2020 
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.  zasady 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. 
 

6 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 30.06.2020 
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 
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polityki w zakresie ograniczania dostępności alkoholu, między innymi poprzez ustalenie w drodze 
uchwały, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy,  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy (miasta) i tak: 
 
- maksymalna liczba zezwoleń dla DETALU na terenie miasta Poznania wynosi: 
A (piwo) – 1000, w tym: Osiedle Stare Miasto – 105  
B (wino) – 1000, w tym: Osiedle Stare Miasto – 110, Krzyżowniki-Smochowice – 40 
C (wódka) – 1000, w tym: Osiedle Stare Miasto – 95, Krzyżowniki-Smochowice – 30 
 
- maksymalna liczba zezwoleń dla GASTRONOMII na terenie miasta Poznania wynosi: 
A (piwo) – 870,  
B (wino) – 760,  
C (wódka) – 760. 
 
Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: DETAL 
  Rodzaj zezwolenia                                 Limit                    Wykorzystanie limitu dzień: 30-06-2020 r. 
  
Osiedle Stare Miasto   
              A                                                    105                                                        92 
              B                                                    110                                                       100 
              C                                                     95                                                          88 
  
Osiedle Krzyżowniki-Smochowice   
              A                                                       -                                                             - 
              B                                                      40                                                         17 
              C                                                      30                                                         16 
  
Pozostała część miasta   
              A                                                     895                                                       864 
              B                                                     850                                                       850 (limit wykorzystany) 
              C                                                     875                                                       813 
 
 Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: GASTRONOMIA 
  Rodzaj zezwolenia                                   Limit                   Wykorzystanie limitu dzień: 30-06-2020 r.  
  
teren miasta Poznania   
              A                                                     870                                                        807 
              B                                                     760                                                        695 
              C                                                     760                                                        472 
 

7 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 realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
Prawidłowe oznaczenie poznańskich taksówek oraz przestrzeganie przepisów porządkowych jest 
zasadniczym przedmiotem wszystkich kontroli przeprowadzanych przez Oddział Licencji na 
Transport Drogowy i Kontroli Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz kompleksowych 
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kontroli organizowanych z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Izbą Administracji 
Skarbowej i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. 
W I półroczu 2020 r. wydano 680 hologramów identyfikujących przedsiębiorcę jako taksówkarza. 
 

8 Uchwała Nr XXX/535/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lipca 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 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 30.06.2020 
W dniu 14.01.2020 r. odbyło się  pierwsze posiedzenie Komisji opiniującej wnioski mieszkańców 
o wykonanie wspólnie z Miastem inwestycji lokalnych. Wpłynęło 9 wniosków na kwotę 1,9 mln zł. 
Dofinansowanie otrzymało 8 stowarzyszeń spełniających kryteria zawarte w przedmiotowej 
uchwale. Kwota dofinansowania wyniosła 1,3 mln zł. 
W dniu 26.05 2020 r. odbyło się  drugie posiedzenie Komisji opiniującej wnioski mieszkańców 
o wykonanie wspólnie z Miastem inwestycji lokalnych. Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 1,6 mln zł. 
Dofinansowanie otrzymało 5 stowarzyszeń spełniających kryteria zawarte w przedmiotowej 
uchwale. Kwota dofinansowania wyniosła 0,55 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. wydano 5 decyzji (w tym 2 uchylające) dla przedsiębiorców, na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
 

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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. przeprowadzono 1 kontrolę przedsiębiorcy, m.in. 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
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 30.06.2020 
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 30.06.2020 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

8 Uchwała Nr LXIV/1017/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina i Gminą Kórnik 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

9 Uchwała Nr LXIV/1018/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

10 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 30.06.2020 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

11 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 
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lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawarto w dniu 
14.11.2014 r. 
 

12 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 30.06.2020 
W ramach realizacji uchwały: 
- zgodnie z komunikatem Prezydenta Miasta Poznania przeprowadzono w mieście obowiązkową 
deratyzację w terminie od 2 do 15 maja 2020 r. , 
- prowadzono działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzania stanu 
czystościowo-porządkowego - (951), 
- zgłoszenia nieporządku w aplikacji „Poznań w Porządku” przez mieszkańców miasta przekazywano 
do jednostek miejskich, spółek oraz w przypadku osób prywatnych - do Straży Miejskiej Miasta 
Poznania (952). 
- na dzień 30.06.2020 r. w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków znajduje się 228 POŚ oraz 3483 szamb.  
Wobec osób niestosujących się do przepisów prawa miejscowego, strażnicy miejscy zastosowali 155 
postępowań mandatowych, 34 pouczenia oraz skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu. 
 

13 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 30.06.2020 
Uchwała realizowana przez Usługi Komunalne (w części zapisów, które nie zostały uchylone przez 
WSA). 
 

14 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 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym kontynuowana była współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi 
i sąsiednimi gminami w zakresie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowych. 
 

15 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 30.06.2020 
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Regulamin stanowi obowiązujący akt prawa miejscowego, określający zasady zbiorowego 
dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Poznania. 
 

16 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 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym: 
- przystąpiono do realizacji inwestycji w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kW 
dla Przedszkola nr 144 na os. Czecha 144,  
- ze względu na Covid 19 przesunięto na rok 2021 realizację inwestycji w zakresie budowy 
odnawialnych źródeł energii dla DPS przy ul. Konarskiego 11/13; 
- podpisane zostało porozumienie pomiędzy ZGiKM Geopoz, Instytutem Elektroenergetyki 
Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMP, dotyczące utworzenia mapy 
potencjału solarnego dla Miasta Poznania; 
- rozpoczęto zadanie w postaci wykonania koncepcji dotyczącej możliwości budowy małej lokalnej 
biogazowni na terenie ZOO, wpisującej się w gospodarkę obiegu zamkniętego; 
Ponadto dla budynku UM przy ul. Libelta 16/20 opracowany został projekt wykonania ogniw 
fotowoltaicznych. Realizacja zadania planowana jest w latach 2021/2022. 
Dla budynku przy pl. Kolegiackim 17 zlecono ekspertyzę wytrzymałości konstrukcji dachu pod kątem 
zastosowania fotowoltaiki wraz z wizualizacją. Opracowania zostały przekazane do zaopiniowania 
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przedstawiona propozycja nie została pozytywnie 
rozpatrzona. Biuro MKZ dopuszcza montaż ogniw fotowoltaicznych na zabytkowym budynku przy 
placu Kolegiackim 17 jedynie w bardzo ograniczonym zakresie i nie na najbardziej eksponowanych 
elewacjach, jednocześnie wskazując rozważenie montażu ogniw na dachach północnego skrzydła 
budynku lub budynku usytuowanego wzdłuż ul. Za Bramką. Takie rozmieszczenie paneli nie było 
wcześniej rozważane z uwagi na nasłonecznienie. 
W tym celu Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu podjął prace mające na celu ponowne zlecenie 
przygotowania koncepcji. Na tej podstawie zostaną ponownie oszacowane koszty realizacji 
inwestycji, a także jej opłacalność pod względem energetycznym. 
 

17 Uchwała Nr XXIV/458/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania 
z parków i zieleńców miejskich. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Na mocy przedmiotowej uchwały przyjęto nowy regulamin parku Wilsona, do którego dodano: 
- możliwość wprowadzania na teren parku psów pod warunkiem trzymania ich na uwięzi, 
- zakaz przebywania w parku podczas burz i silnych wiatrów, 
- godziny otwarcia parku. 
 

18 Uchwała Nr XXIV/459/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w Poznaniu na rok 2020 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została przekazana Dyrektorowi jednostki budżetowej Usługi Komunalne w celu realizacji.   
Program realizowany był w zakresie przewidzianym Ustawą o opiece na zwierzętami, przede 
wszystkim poprzez: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
- zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących,  
- zakup domków dla kotów wolno żyjących, 
- finansowanie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, 
- finansowanie znakowania (chipowania) kotów przebywających pod opieką organizacji 
społecznych, 
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, 
- sterylizację lub kastrację zwierząt właścicielskich ze 100% dofinanasowaniem Miasta, 
- znakowanie (chipowanie) zwierząt w Mieście ze 100% dofinanasowaniem Miasta, 
- działania mające na celu poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt. 
 
Natomiast do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie realizacji Programu należy: 
- prowadzenie rejestru Społecznych opiekunów kotów wolno żyjących – z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną nie uruchomiono rejestru, 
- zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt właścicielskich – do dnia 
30 czerwca 2020 r. nie było potrzeby uruchamiania procedury. 
 

19 Uchwała Nr XXVI/479/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. w sprawie 
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Poznań. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W uchwale Rada Miasta wyraziła wolę współdziałania z gminami w celu wyznaczenia granic 
aglomeracji Poznań (co nastąpi do końca bieżącego roku) oraz upoważnia Prezydenta do podpisania 
stosownego porozumienia (porozumienie podpisano dnia 18 maja 2020 r). 
 

20 Uchwała Nr XXVIII/496/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie 
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych bedących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 – 2029 Nr 19/002/PI-10”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
"Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" jest 
realizowany na bieżąco przez Aquanet S.A. 
 

21 Uchwała Nr XXX/534/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie 
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Kórnik. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2020 
W uchwale Rada Miasta wyraża wolę współdziałania z gminami w celu wyznaczenia granic 
aglomeracji Kórnik (co nastąpi do końca bieżącego roku) oraz upoważnia Prezydenta do podpisania 
stosownego porozumienia. 
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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 realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
W I połowie 2020 roku: 
- wydano 49 decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 343 938,01 zł, 
- wpływy budżetowe: 298 723,07 zł, 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty: 6,9 %. 
 
Wykonanie wpływów do budżetu z opłat adiacenckich ogółem nastąpiło w 30 %. 
 

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 realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku: 
- wydano 5 decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 16 657,75 zł, 
- wpływy budżetowe: 148 611,54 zł, 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty: 16,67 %. 
 
Wykonanie wpływów do budżetu z opłat adiacenckich ogółem nastąpiło w 30 %. 
 

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 30.06.2020 
Z uwagi na dezaktualizację operatu szacunkowego dot. wyceny ww. nieruchomości, a także 
dokonanych zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków dot. danych geodezyjnych oraz księgi 
wieczystej, konieczne będzie przygotowanie nowego projektu uchwały 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 
i uchylenie uchwały Nr  CII/1188/IV/2006 RMP z dnia 12 września 2006 r. 
 

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 30.06.2020 
Uchwała tzw. kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są wszystkie zarządzenia Prezydenta 
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Miasta Poznania dotyczące nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
oraz zasady zawierania przez strony, po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony 
do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
M.in. w oparciu o ww. uchwałę w I półroczu 2020 r.: 
- przygotowano 16 zarządzeń dot. zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i 11 zarządzeń 
dot. zbycia nieruchomości w trybie przetargowym, w rezultacie zbyto 11 nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym oraz 12 nieruchomości w trybie przetargowym, 
- przygotowano 7 zarządzeń w sprawie pozyskania nieruchomości do zasobu Miasta Poznania, 
w tym: 3 w trybie sprzedaży, 2 w trybie zamiany,1 w trybie pierwokupu, 1 w trybie darowizny oraz 
2 w trybie wyroku sądu, 
- obciążono służebnościami przesyłu 57 nieruchomości miejskich (przy założeniu 
działka=nieruchomość), 
zawarto 1 akt notarialny ustanowienia służebności gruntowej, na podstawie którego obciążono 
1 nieruchomość (tj. działkę). 
 

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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku nie zawarto żadnej umowy sprzedaży za cenę z bonifikatą 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku nie wydano żadnej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości za opłatą z bonifikatą wynikającą 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 
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rzecz użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowano projekt protokołu uzgodnień w sprawie sprzedaży, który przekazano do akceptacji 
UAM. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
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. 
 

10 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 30.06.2020 
Realizacją uchwały w zakresie przyjmowania, rozpatrywania wniosków o sprzedaż lokali zajmuje się 
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., która również ustala wysokość przysługującej 
bonifikaty. Natomiast realizacją uchwały w zakresie sprzedaży lokali zajmuje się Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami UMP. 
W okresie sprawozdawczym: 
- Liczba wniosków o sprzedaż lokalu, którego dyzpozycyjności zrzekła się policja – 7, 
- Liczba naliczonych okresów zamieszkiwania uprawniających do naliczenia bonifikaty – 26, 
- Liczba wniosków o sprzedaż przekazanych przez ZKZL sp. z o.o. do WGN celem dalszej realizacji – 
26, 
- Liczba najemców, którzy posiadali tytuł prawny do innego lokalu - 6. 
 
Ponadto w I półroczu 2020 roku nie sprzedano lokali, ani nie podjęto zarządzeń w oparciu o ww. 
uchwałę. 
 

11 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 realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
Rozpatrzono 3757 wniosków o płatność jednorazową z bonifikatą. 
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12 Uchwała Nr XXIII/433/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 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 2020 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 329 wniosków o bonifikatę od rocznej opłaty 
przekształceniowej. 
 

13 Uchwała Nr XXIV/457/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Na podstawie uchwały Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie numer 347/2020/P z dnia 
18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy 
Rubież, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działka nr 29/132, 
przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy 
ulicy Rubież, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działki nr 81/6, 
81/7, 81/8 i 81/9. 
Dyrektor Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonując zarządzenie Prezydenta opublikował 
przedmiotowy wykaz nieruchomości. 
Sprawa jest na etapie podpisywania z Powiatem Poznańskim protokołu uzgodnień określającego 
szczegółowe warunki umowy zamiany. Protokół ten będzie stanowił podstawę sporządzenia aktu 
notarialnego. 
 

14 Uchwała Nr XXX/533/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem publikacji w Dzienniku 
Urzędowym. 
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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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. wypłacono łącznie 118 875 zł na diety dla członków organów jednostek 
pomocniczych. 
Limit środków na diety i zwrot kosztów podróży służbowej dla członków organów osiedli na 2021 r. 
określono na kwotę 519 489 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Na podstawie uchwały Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie nr 225/2020/P z dnia 
14 marca 2020 r.  w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego 
przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta – osiedlom. 
Zarządzenie ustala opłaty za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego następującym 
jednostkom pomocniczym: Piątkowo (teren na os. Stefana Batorego), Głuszyna (teren ul. Głuszyna), 
Krzyżowniki-Smochowice (teren położony między ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską). 
 

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 30.06.2020 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych - 
osiedli Miasta, a także określa zasady postępowania przy wydatkowaniu środków będących w ich 
dyspozycji. Została ona zmieniona 23 czerwca 2020 r. uchwałą Nr XXX/527/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania. 
 

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 30.06.2020 
Uchwała określiła 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. Została ona zmieniona 23 czerwca 2020 r. uchwałą 
Nr XXX/528/VIII/2020 Rady Miasta Poznania. 
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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 30.06.2020 
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 30.06.2020 
Uchwała jest realizowana na bieżąco. Na jej podstawie Prezydent Miasta Poznania określa sposób 
ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni Miejskiej Atlantis. 
 

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 30.06.2020 
4 czerwca 2020 r. w sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody 
Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Obrady prowadził Pan prof. 
dr hab. Ryszard Wryk – Przewodniczący Kapituły. 
Przedstawił listę kandydatów do Nagrody Sportowej Miasta Poznania, po której rozgorzała burzliwa 
dyskusja dotycząca 3 zawodników: Tomasza Kaczora, Joanny Fiodorow i Patrycji Wyciszkiewicz. 
Jednym z pomysłów członków kapituły było podzielenie nagrody na 2 lub 3 osoby. Jednak 
ostatecznie uznano, że wówczas kwota byłaby zbyt niska. W wyniku głosowania podjęto decyzję, że 
Nagrodę Sportową dla zawodnika w kwocie 15.000 zł otrzyma Tomasz Kaczor (7 głosów). 2 głosy 
zostały przyznane Joannie Fiodorow. 
Następnym punktem posiedzenia był wybór laureata Nagrody Sportowej dla trenera. W wyniku 
głosowania 6 osób poparło osobę Dariusza Bresińskiego, a 3 osoby zagłosowały na trenera Ryszarda 
Oborskiego. W ten sposób Kapituła zadecydowała o przyznaniu Nagrody Sportowej Miasta Poznania 
dla trenera - w wysokości 10.000 zł, Panu Dariuszowi Bresińskiemu. 
 

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 30.06.2020 
Od stycznia 2020 r. wypłacanych jest co miesiąc 21 stypendiów w kategorii seniora w wysokościach 
od 500 zł do 4000 zł. 
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22 czerwca 2020 r. w sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Kapituły 
Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. Obrady prowadził 
Pan prof. dr hab. Ryszard Wryk – Przewodniczący Kapituły, który przedłożył nazwiska sportowców, 
kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania w kategoriach młodzieżowych. 
Zawodnicy ci w ubiegłym roku brali udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, 
zajmowali czołowe miejsca w kraju we współzawodnictwie sportowym lub są perspektywicznymi 
zawodnikami i w wyniku glosowania poszczególnych członków Kapituły otrzymali największą liczbę 
punktów. W wyniku głosowania przyznano 51 stypendiów w kategoriach młodzieżowych. Stypendia 
otrzyma 38 zawodników dyscyplin indywidualnych oraz 13 ze sportów drużynowych. Stypendia 
wypłacane będą od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. W tym terminie 44 zawodników otrzymywać 
będzie stypendium w wysokości 450 zł miesięcznie natomiast 7 zawodników stypendium 
w wysokości 385 zł. 
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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 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie pomnika upamiętniającego 
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 

na dzień 30.06.2020 
W dniu 9 czerwca 2020 r. podjęta została uchwała nr XXIX/521/VIII/2020 w sprawie udzielenia 
w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 
 

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 30.06.2020 
Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. członkowie Zespołu ds. wznoszenia pominków zapoznali 
się z opinią Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich dotyczącą możliwości 
lokalizacji pomnika w obrębie Ronda Kaponiera. W związku z otrzymaną negatywną opinią ZDM 
dot. lokalizacji wskazanych przez ZTM na moście Teatralnym,  Zespół zadecydował, iż pomnik 
winien zostać zlokalizowany poza centrum - na Ratajach, w sąsiedztwie miejsca zamieszkania 
aktorki. 
 

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 30.06.2020 
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 30.06.2020 
Zespół do spraw wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania powołany Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Poznania Nr 222/2019/P w dniu 7 marca 2019 r. w okresie objętym 
sprawozdaniem z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 spotkał się jeden raz (online): 
Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r.  omawiano następujące tematy: 
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1. Pomnik upamiętniający osobę Bohdana Smolenia - opinia Zarządu Dróg Miejskich; 
2. Pomnik Ryszarda Kuklińskiego - opinia Zarządu Zieleni Miejskiej; 
3. Pomnik Krystyny Feldman - opinia Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich;  
4. Pomnik upamiętniający Wincentego Różańskiego - zaopiniowanie lokalizacji pomnika;  
5. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - wyniki konkursu. 
 

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 30.06.2020 
W związku z ograniczeniem środków w budżecie miasta, Wydział Urbanistyki i Architektury 
przewiduje rocznie organizację tylko jednego konkursu na pomnik. Mając na uwadze powyższe, 
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 30.06.2020 
Organizacja konkursu na pomnik Dowódców Powstania Wielkopolskiego uzależniona jest od 
realizacji budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Zwycięska praca konkursowa na Muzeum 
przewiduje bowiem lokalizację pomnika Dowódców Powstania Wielkopolskiego w parku, który ma 
być utworzony w jego bezpośrednim otoczeniu. 
 

8 Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 r. w sprawie ustanowienia 
Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych 
twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Na mocy przedmiotowej uchwały w roku 2020 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod 
przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze Maliny Prześlugi–
Delimata do tytułu tegorocznej laureatki. 
Kapituła dokonała również wyboru dziewięciu laureatów stypendiów dla młodych twórców 
poznańskiego środowiska artystycznego. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Wstrzymanie realizacji uchwały do czasu rozstrzygnięcia konkursu na pomnik wypędzonych 
Wielkopolan w czasie II wojny światowej. Ogłoszenie drugiego konkursu na formę pomnika z uwagi 
na zamrożenie budżetu w związku z COVID-19  zostało wstrzymane do września 2020 r. 
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10 Uchwała Nr LXXII/1353/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W związku z ograniczeniem środków w budżecie miasta, 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. 
 

11 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 30.06.2020 
Członkowie Zespołu ds. wznoszenia pomników wstrzymali się od zajęcia stanowiska w sprawie 
lokalizacji pomnika. Stanowisko w  tej  sprawie zostaje  wstrzymane do czasu podjęcia decyzji 
planistycznych na terenie przed Teatrem Polskim. 
 

12 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 30.06.2020 
Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. po otrzymaniu pozytywnej opinii ZDM w sprawie 
lokalizacji pomnika na skwerze położonym przy ul. Strzałowej/Rybaki w Poznaniu,  Zespół ds. 
wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania skierował projekt pomnika na konsultacje 
społeczne. Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie pomnika planowane jest na przełomie 
miesięcy lipiec/sierpień 2020 r. 
 

13 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 30.06.2020 
W 2020 r. został przeprowadzony monitoring pierwszego roku działalności Poznańskiego Programu 
dla Kultury 2019-2023 przygotowany przez Wydział Kultury we współpracy z miejskimi instytucjami 
kultury, organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi partnerami. Ponadto zrealizowane lub 
zainicjowane zostały następujące działania: 
- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, w ramach którego  
wspartych zostało 195 projektów,  
- przyznanie 9 stypendiów dla młodych twórców oraz 1 Nagroda Artystyczna,  
- opracowanie publikacji pn. "Studium praktyk i standardów współpracy sektora kultury z sektorem 
biznesu", 
- realizacja cyklu działań składających się na poznański pakiet antykryzysowy #poznanwspiera, 
w tym m.in. badania sektora kultury "Kultura przyszłości", konkurs "Kultura na wynos", uchwała 
dot. nowego programu stypendiów dla poznańskich twórców, zainicjowanie Programu zakupu dzieł 
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sztuki przez Galerię Miejską Arsenał, sfinalizowano prace nad stroną internetową Wydziału Kultury. 
 

14 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 30.06.2020 
Forma pomnika zostanie wyłoniona w drodze konkursu.  
Organizacja konkursu na pomnik planowana jest w 2024 r. 
 

15 Uchwała Nr XXIV/447/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie udzielenia 
dotacji w 2020 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii 
Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Udzielono dotacji Klasztorowi Franciszkanów na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia 
zabytku. Umowa została podpisana z realizatorem zadania. Prace są w trakcie realizacji pod 
nadzorem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 

16 Uchwała Nr XXIX/517/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie ławki pomnikowej upamiętniającej Wincentego Różańskiego na terenie 
Parku Górczyńskiego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie ławki pomnikowej upamiętniającej 
Wincentego Różańskiego. 
 

17 Uchwała Nr XXIX/521/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie udzielenia 
w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Zgodnie z uchwałą udzielono 17 beneficjentom dofinansowania na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Prace 
wynikające z zakresu umów dotacyjnych są w trakcie realizacji. 
 

18 Uchwała Nr XXX/530/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie 
ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób zwiazanych z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką 
nad zabytkami    
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
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Województwa Wielkopolskiego. Wówczas ogłoszony zostanie nabór wniosków stypendialnych. 
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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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku wydano 2 zgody na najem nieruchomości. 
 

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 30.06.2020 
Od 2012 r. prace związane z wyłonieniem nabywcy akcji spółki MPGM S.A. zostały zawieszone.  
W związku z opracowaną przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego koncepcją alternatywnego 
zadysponowania akcjami MPGM S.A. w zakresie dokonania podziału spółki w trybie art. 529 ust. 1 
pkt 4 ksh (podział przez wydzielenie) 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 Pan Prezydent polecił dopracowanie wszystkich kwestii organizacyjnych związanych 
z planowanym podziałem. Do dnia 30.06.2020 r. 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 30.06.2020 
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 postanowieniami 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 30.06.2020 
Zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  nie jest możliwe wniesienie aportem 
do spółki ZKZL sp. z o.o. pól oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania symbolem Kx1 – 
trakt ruchu pieszego (obręb Kobylepole, arkusz 14, działki nr 6/32, 7/29) oraz Za2 (działka 6/31, 
7/30) – tereny publicznej zieleni urządzonej. Z uwagi na fakt, iż Spółka planuje zagospodarować 
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również wymienione pola, trwają ustalenia dotyczące możliwości umownego udostępnienia spółce 
działek, które są nimi objęte. Dodatkowo, z uwagi na zmiany w harmonogramie inwestycji, Spółka 
sygnalizuje zamiar rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji na całym obszarze wskazanym jako 
docelowy teren inwestycyjny. W związku z powyższym aportem do Spółki miałyby zostać wniesione 
pola inwestycyjne oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 
Ma2, Ma3, Ma4, Ma5 i Ma6. Wniesienie wskazanych powyżej nieruchomości możliwe będzie po 
dokonaniu podziału obecnie istniejących działek. W związku z powyższym ich wniesienie planowane 
jest obecnie w 2021 roku. Po pozyskaniu informacji o ostatecznej decyzji Spółki i zaakceptowaniu 
przez Prezydenta Miasta Poznania sposobu realizacji projektu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego 
podejmie działania zmierzające do uchylenia uchwały i przygotowaniu nowej uchwały 
uwzględniające wszystkie pola inwestycyjne z wyłączeniem pól oznaczonych symbolami Kx1 i Za2. 
 

5 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 30.06.2020 
Na podstawie 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 
uchylenia uchwały.  
Mając na uwadze powyższe, Biuro Nadzoru Właścicielskiego podjęło działania zmierzające do 
uchylenia uchwały. 
 

6 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 30.06.2020 
Miasto Poznań podejmuje działania mające na celu przygotowanie ponownej wyceny wartości 
działek mających stanowić przedmiot aportu do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 
Z uwagi na zakwestionowanie prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez 
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego na wniosek MTP sp. 
z o.o. zaistniała konieczność powtórzenia wyceny wartości działek przez Miasto Poznań.  
Wniesienie aportem ww. działek będzie mogło nastąpić po sporządzeniu Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Poznania dot. wniesienia nieruchomości aportem do Spółki oraz 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 w pierwszym kwartale 2021 roku. 
 

7 Uchwała Nr XXVI/475/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. uchylająca uchwałę 
Nr LXXIV/1401/VII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu 
niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci 
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prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W związku z ww. uchwałą Rady Miasta Poznania, Biuro Nadzoru Właścicielskiego podjęło działania 
zmierzające do uchylenia zarządzenia nr 200/2019/P w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań 
wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Roboczej. 
 

8 Uchwała Nr XXVIII/505/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli umów 
najmu podpisywanych z organizacjami pozarządowymi, w szczególności przez Wielkopolskie 
Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

Termin realizacji sprawy : 2020-11-20 

na dzień 30.06.2020 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego przygotowuje działania mające na celu podjęcie w spółkach 
z większościowym udziałem Miasta Poznania uchwały Zgromadzenia Wspólników / Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej danej spółki do 
monitorowania działań Zarządu Spółki w sprawach wnioskowanych przez Komisję Rewizyjną, 
a zawartych w protokole z kontroli. 
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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 30.06.2020 
Uchwała ustala zasady nadawania, zmiany, zmiany zasięgu oraz znoszenia nazw ulic i placów 
będących drogami publicznymi, dróg wewnętrznych i innych obiektów nazewniczych. W pierwszym 
półroczu 2020 r. przygotowano 13 projektów uchwał nazewniczych, w tym 11 na wniosek, 
1 z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania i 1 z inicjatywy radnego Miasta Poznania, uwzględniając 
wytyczne zawarte w przywołanej uchwale. 
Rada Miasta Poznania podjęła te uchwały. 
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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 30.06.2020 
Zmieniona uchwałą Nr XIX/326/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r.  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia 
ich źródłami proekologicznymi. 
 

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 30.06.2020 
Prowadząc czynności w zakresie respektowania zapisów uchwały, strażnicy miejscy przeprowadzili 
38 kontroli lokali niezabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku. Nie 
stwierdzili nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa miejscowego, skutkujących 
zastosowaniem środków prawnych. 
 

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 30.06.2020 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) organ wykonawczy gminy sporządza Program Ochrony 
Środowiska, następnie co dwa lata sporządzany jest raport z realizacji zadań przyjętych 
w Programie. 
Informacja o przygotowaniu raportu za lata 2017-2018 została przekazana na Sesji Rady Miasta 
Poznania w dniu 21 stycznia 2020 r., natomiast szczegółowe omówienie Raportu odbyło się na 
Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w dniu 19 lutego 2020 r. 
Aktualnie trwa zbieranie i zestawianie informacji na potrzeby Raportu za rok 2019, 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. 
 

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 30.06.2020 
Na podstawie informacji pozyskanych od poszczególnych zarządców (Zarząd Dróg Miejskich, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego, PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.) opracowano sprawozdania  z realizacji  w 2019 r. zadań z zakresu 
ochrony środowiska przed hałasem drogowym, tramwajowym kolejowym,  zapisanych w Programie 
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ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania. 
 

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 30.06.2020 
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska poddał analizie zapisy planu pod kątem jego 
dostosowania do aktualnych wskaźników po przejęciu z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta. 
Trwają prace przy udziale Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Gabinetu 
Prezydenta, Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w sprawie zorganizowania 
i przeprowadzenia Poznańskiego Panelu Obywatelskiego dotyczącego zmian klimatycznych. 
 

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 30.06.2020 
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu prowadzi dalsze działania podjęte w 2019 roku, mające na celu 
zmniejszenie zużycia plastikowych jednorazowych produktów poprzez rozszerzanie liczby urządzeń 
chłodzących i podgrzewających wodę, podłączonych bezpośrednio do sieci wodociągowej oraz 
dystrybutorów wody z butlami wielokrotnego użytku. Obecnie łączna liczba zainstalowanych 
dystrybutorów wynosi 119 urządzeń. 
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, realizując zapis uchwały mówiący o umożliwianiu 
segregowania odpadów z podziałem na frakcje z odpowiednim oznaczeniem, zainstalował 
w pomieszczeniach reprezentacyjnych (w budynku UM przy pl. Kolegiackim 17) – 428, 429 oraz S3 
nowe pojemniki, w tym również na bioodpady.  
Zgodnie z założeniami uchwały Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska (m.in. w ramach 
Zespołu Ekologicznego) sukcesywnie wprowadza zmiany, mające na celu ograniczenie ilości 
odpadów, poprzez eliminację  użytkowania jednorazowych butelek plastikowych oraz  artykułów 
plastikowych tj. sztućce, kubeczki, talerze, stosując podczas spotkań naczynia wielokrotnego użytku.  
Ponadto Oddział Promocji Gabinetu Prezydenta kontynuował działania w ramach kampanii 
społecznej promującej ograniczenie zużycia plastiku oraz nawykową segregację odpadów. Akcja 
wykorzystywała szereg działań promocyjnych – reklamy outdoorowe, wykorzystanie profili 
własnych Miasta w mediach społecznościowych, a także reklamy i artykuły w lokalnej prasie 
lifestylowej. 
 

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 30.06.2020 
W Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, w wyniku przeprowadzonych 2 naborów złożono 
łącznie 52 wnioski (I nabór – 32 szt. + II nabór - 20 szt.) o udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, związanych 
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z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania. Według złożonych 
wniosków zaplanowano usunięcie łącznie 172,435 Mg wyrobów. 
W wyniku przeprowadzonej przez Wydział wstępnej oceny formalnej (brak wymaganych 
załączników) na dzień 30.06.2020 r. 6 wniosków zostało odrzuconych.   
Dodatkowo w jednym przypadku wnioskodawca wycofał swój wniosek. 
Do dnia 30.06.2020 r. Wydział przygotował 26 umów dotacyjnych na łączną kwotę 105 940,70 zł 
i 105,9417 Mg wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia. Dwóch wnioskodawców 
zrezygnowało z zawarcia umowy z Miastem, natomiast 24 wnioskodawców zawarło z Miastem 
umowę na udzielenie dotacji celowej w wysokości 104 031,70 zł na zadanie związane z likwidacją 
104,0317 Mg wyrobów zawierających azbest. 
Pozostała część wniosków jest w trakcie procedowania. 
 

8 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Nabór wniosków w ramach programu Kawka Bis na rok 2020 r. prowadzony był od dnia 09.12.2019 
r. do 31.03.2020 r. (I nabór) i od 15 kwietnia 2020 r. do 14 maja 2020 r. (II nabór). 
W terminie od 09.12.2019 do 30.06.2020 roku w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska 
złożono 634 wniosków o udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie 
ich źródłami proekologicznymi. 
W związku z powyższym, w pierwszym półroczu 2020 r. rozpatrywano 634 wnioski na 954 lokale, 
w których znajdowało się 1371 pieców. Suma wnioskowanych dotacji wynosiła 11 365 453,92 zł. 
W wyniku przeprowadzonej przez Wydział wstępnej oceny formalnej odrzucono 150 wniosków 
o udzielenie dotacji z uwagi na: uchybienia formalne (brak wymaganych załączników, złożenie 
wniosku po terminie naboru) oraz nieprawidłowości stwierdzone przez inspektora nadzoru 
budowlanego podczas przeprowadzonej kontroli przedwykonawczej (np. brak pieców na paliwo 
stałe, posiadanie już c.o. gazowego). 
Wnioskodawcy wycofali 5 wniosków. 
Podczas 17 spotkań Komisji oceniającej wnioski do realizacji zaakceptowano łącznie 416 wniosków 
na 590 lokali, w których znajdowało się 816 pieców. Przygotowano 415 umowy dotacyjne na łączną 
kwotę 7 136 389,00 zł. 
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska prowadzi w dalszym ciągu prace związane 
z weryfikacją pozostałych złożonych wniosków. 
 

9 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 30.06.2020 
W trakcie przygotowania jest powołanie Zespołu miejskiego w zakresie stworzenia pilotażowych 
programów udzielania wsparcia dla tworzenia tzw. „zielonych ścian” oraz zielonych dachów 
w Poznaniu. 
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10 Uchwała Nr XXII/416/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie uzgodnienia 
realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Strzeszyn”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała Nr XXII/416/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie 
uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Strzeszyn” – została 
przekazana PIM Sp. z o.o. oraz Zakładowi Lasów Poznańskich do realizacji. 
Prace wykonano zgodnie z uchwałą: demontaż starych elementów konstrukcyjnych, wymiana 
zniszczonych elementów konstrukcyjnych siedzisk i stołów wokół ogniska wraz z wykonaniem 
zadaszenia w postaci trzech deszczochronów nad częścią ogniska. 
W lipcu 2020 r. nastąpi końcowy odbiór prac. 
 

11 Uchwała Nr XXVI/483/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. w sprawie wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Niniejsza uchwała określa wykaz kąpielisk oraz sezon kąpielowy: 
1) kąpielisko Malta na Jeziorze Maltańskim, obejmujące 100 m linii brzegowej; 
2) kąpielisko Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Poznaniu-Krzyżownikach, obejmujące 45 m linii 
brzegowej; 
3) kąpielisko Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim, obejmujące 65 m linii brzegowej; 
4) kąpielisko Rusałka na jeziorze Rusałka, obejmujące 96 m linii brzegowej; 
5) kąpielisko Kiekrz na Jeziorze Kierskim w Poznaniu-Kiekrzu, obejmujące 41 m linii brzegowej. 
Na terenie miasta Poznania w roku 2020 ustala się sezon kąpielowy na okres od 11 czerwca do 
31 sierpnia. 
 

12 Uchwała Nr XXVIII/504/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie 
uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika 
przyrody – alei drzew mieszanych przy ul. Stanisława  Przybyszewskiego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W dniach 8-10 oraz 22 czerwca 2020 r. przeprowadzono prace pielęgnacyjne w koronach platanów 
i klonów, rosnących przy ul. Przybyszewskiego, które jako aleja objęte są ochroną pomnikową. Na 
podstawie wcześniej przeprowadzonej oceny zakresu dopuszczalnych cięć oraz opinii 
ornitologicznej wykonano cięcia zapewniające odpowiednią skrajnię dla tramwaju oraz właściwą 
odległość od trakcji elektrycznej. Pozostawiono 3 drzewa bez ingerencji ze względu na trwający 
okres ochrony dotyczący gniazdowania ptaków. Prace w koronach tych drzew zostaną wykonane, 
gdy ornitolog stwierdzi koniec okresów lęgowych. Pracami pielęgnacyjnymi objęto: 45 drzew 
w I rzędzie przy torowisku, 4 drzewa w II rzędzie przy jezdni, 3 drzewa w III rzędzie w chodniku. 
 

13 Uchwała Nr XXIX/524/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie 
uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Dębina II”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
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Przedmiotową uchwałę przekazano do realizacji Zakładowi Lasów Poznańskich. Rozpoczęto prace 
pod nadzorem herpetologa. 
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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 30.06.2020 
3 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji, na którym wybrano laureatów nagrody. 
Wręczenie nagród poszczególnym laureatom odbędzie się  27 lipca 2020 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 30.06.2020 
Dnia 3 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji, która dokonała wyboru laureatów nagrody 
„Poznański Strażak Roku”. Nagrody zostaną   wręczone podczas obchodów  „Dnia Strażaka” 
organizowanego przez KM PSP. 
Wreczenie nagród poszczególnym laureatom odbędzie się  w II połowie 2020 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 30.06.2020 
Zawarte  są porozumienia z Powiatami: Międzychodzkim oraz Średzkim. Zadanie w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizuje 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 30.06.2020 
Uchwała jest realizowana poprzez wspieranie tą pomocą nauczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych. Dyrektorzy szkół korzystają z tej formy pomocy poprzez złożenie wniosku do 
Wydziału Oświaty. Plan na fundusz zdrowia dla nauczycieli na dzień 30 czerwca 2020 r.  wyniósł 
1 560 930,00 zł, natomiast wykonanie planu 193 661,62 zł, czyli 12,41%. 
 

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 30.06.2020 
W związku z planowanym terminem likwidacji XXXII Liceum Ogólnokształcącego, przypadającym na 
dzień 31 sierpnia 2023 r. , w chwili obecnej nie podjęto żadnych dodatkowych czynności prawnych 
związanych z realizacją ww. uchwały. 
 

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 30.06.2020 
Podtrzymana została decyzja dotycząca likwidacji XXXIII LO w roku szkolnym 2022/2023. 
W pierwszym półroczu 2020 roku rozpoczęto proces likwidacji poprzez zaniechanie naboru do klas 
pierwszych liceum. 
 

5 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 
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niezbędnych do ich potwierdzenia.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała obowiązująca nadal w procesie rekrutacji do klas pierwszych. 
 

6 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 30.06.2020 
W omawianym okresie wpłynął 1 wniosek o przyznanie stypendium. Stypendium w wysokości 6.000 
zł zostało przyznane i wypłacone na staż odbywający się w terminie 1.06.2020-30.11.2020. 
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 w omawianym okresie nie wpłynęło 
więcej wniosków. 
 

7 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. udzielono dotacji dla 290 szkół i placówek. Zakończono kontrolę stwierdzeniem 
nieprawidłowości, nie wszczęto nowych kontroli, rozliczono za 2019 rok 351 szkół, 51 szkół 
dokonało częściowego zwrotu dotacji niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości. 
 

8 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”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Nagroda ma charakter finansowy, jednorazowy i przyznawana jest uczniom którzy wykażą się 
w danym roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą w trzech kategoriach: 
naukowej, artystycznej i sportowej. Wysokość nagród pieniężnych ustala Kapituła. W roku 2019 
wnioski mogli składać uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych za rok szkolny 2018/2019. Nagrodzono 294 uczennic i uczniów od 300 zł do 
2 900 zł. W sumie na nagrody przeznaczono 200 000 zł. 
W I półroczu 2020 roku trwały prace nad formą “Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia 
dla uczniów poznańskich szkół” za rok szkolny 2019/2020. 
 

9 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała jest realizowana w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań oraz w oddziałach 
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. 
 

10 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 30.06.2020 
Uchwałą ustalono się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Poznaniu. 
 

11 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 30.06.2020 
Uchwała obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. Traci moc w związku z przyjęciem uchwały z dnia 
31 marca 2020 r. (Uchwała Nr XXV/469/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 r.). 
 

12 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 
Miasta Poznania od dnia 1 września 2019 roku. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała ustala sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez 
miasto Poznań z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na 
obszarze miasta Poznania 
 

13 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 30.06.2020 
Na podstawie uchwały miejskie samorządowe jednostki budżetowe oświaty realizują plany 
dochodów i wydatków pozabudżetowych. 
 

14 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 
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na dzień 30.06.2020 
Na podstawie uchwały od 1 stycznia 2020 r. naliczane jest wynagrodzenie nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Uchwałą Nr XXVI/476/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniono miesięczne kwoty dodatku za trudne warunki pracy. 
 

15 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 30.06.2020 
Na podstawie uchwały przyznawane są nagrody dyrektora szkoły oraz Prezydenta Miasta Poznania 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 
W I półroczu 2020 roku przyznano tego typu nagrody. 
 

16 Uchwała Nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała obowiązująca w tegorocznym naborze (2020 r.) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 
 

17 Uchwała Nr XXII/404/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie likwidacji 
II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu. 
 

18 Uchwała Nr XXII/405/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie rozwiązania 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12  w Poznaniu przy ul. Matejki 8/10. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Z dniem 31 sierpnia 2020 roku rozwiązuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 z siedzibą  przy 
ul. Matejki 8/10 w Poznaniu. 
 

19 Uchwała Nr XXII/406/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie zmiany 
nazwy Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Z dniem 1 września 2020 r.  Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27 
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otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Poznaniu. 
 

20 Uchwała Nr XXIII/434/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Poznania do szkół i przedszkoli w roku 
szkolnym 2019/2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym rozliczono koszty dowozu 40 dzieci niepełnosprawnych 
uczęszczających do szkół i przedszkoli niesamorządowych. 
 

21 Uchwała Nr XXIII/435/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 19, i nadania 
mu statutu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
 

22 Uchwała Nr XXIII/438/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie zmiany 
siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy 
Rycerskiej 43. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przenosi się na ulicę Kanclerską 31-33 siedzibę Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu. 
 

23 Uchwała Nr XXV/466/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 r. w sprawie składania 
wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych  prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2020/2021, 
z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2020/2021, z wyjątkiem 
branżowych szkół II stopnia, wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż sześciu szkół, 
które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. 
 

24 Uchwała Nr XXV/467/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 r. w sprawie 
przekształcenia  Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60.    
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przekształcenie nastąpi z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
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25 Uchwała Nr XXV/468/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 r. w sprawie włączenia 
Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I. J. Paderewskiego w 
Poznaniu, ul. Żniwna 1, do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, 
ul. Żniwna 1. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Włączenie nastąpi z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
 

26 Uchwała Nr XXV/469/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od dnia 1 września 2020 
roku.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
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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 30.06.2020 
- 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 30.06.2020 
- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 09 września 2005r., 
- prace projektowe zostały wstrzymane do czasu wykonania przez firmę zewnętrzną wariantowej 
analizy przebiegu III Ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dolna Wilda, zgodnie 
z ustaleniami z narady z dnia 24.05.2007r., protokół Nr 28/V/25/2007,  
- MPU złożyła zapytania ofertowe: pismem MPU-X1/7322-804-1, 2/Xa/07 z dnia 29.10.2007 r. do 
firmy BIT oraz do firmy Tebodin. W dniu 07.11.2007r. otrzymała ofertę od firmy BIT na wykonanie 
analizy, natomiast firma Tebodin nie złożyła oferty. Wartość oferty zaproponowana przez BIT na 
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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 30.06.2020 
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, 
- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 
- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 27.08.2012 r., 
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- 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. 
 
W dniu 18 lutego 2020 r. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Bartosz Guss zadecydował 
o podziale projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część B na: 
1.  Mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część B: 
- do projektu planu wprowadzane są zmiany wynikające z ponowienia procedury. 
2.  Mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część C: 
- 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 30.06.2020 
- 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 
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ULICY WYSOKIEJ". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- zbieranie wniosków do planu od 17 października do 9 listopada 2005r., 
- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta - 24 listopada 2005r., 
- zawieszenie prac nad planem do czasu zakończenia negocjacji z właścicielami działek znajdujących 
się na narożniku ulic Św. Marcin i Piekary, co do sposobu zagospodarowania tego terenu, 
- Prezydent polecił MPU kontynuację prac projektowych (zawieszonych dnia 7 lutego 2007 r.) nad 
mpzp "Rejon ulicy Wysokiej" oraz WGN rozważenie możliwości przygotowania na sprzedaż 
nieruchomości, których właścicielem jest miasto Poznań - narada w dniu 11.12.2008r., 
- przygotowano koncepcję mpzp, 
 
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem 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 30.06.2020 
- 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 
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w Poznaniu część A1, 
- kontynuacja opracowywania koncepcji planu. 
 
Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część B: 
- przygotowywanie wstępnej koncepcji planu, 
- prace nad projektem planu zostały wstrzymane ze względu na nieuregulowaną sytuację przejazdu 
przez tory kolejowe. 
 

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 30.06.2020 
- zbieranie wniosków do planu od 6 do 27 lipca 2006r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 17 sierpnia 2006r., 
- prace nad planem zostały 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 30.06.2020 
- 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 30.06.2020 
- 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., 
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- ponowne opiniowanie projektu mpzp od 24.07.2010r. do 16.08.2010r., 
- ponowne uzgadnianie projektu od 20.09.2010r. do 11.10.2010r., 
- wyłożenie do publicznego wglądu od 09.11.2010r. do 09.12.2010r., 
- dyskusja publiczna - 24.11.2010r., 
- przyjmowanie uwag do 23.12.2010r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 13.01.2011 r., 
- plan uchwalony uchwałą Nr VII/44/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22.02.2011 r., uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. Nr 111, poz. 1880 z dnia 
26 kwietnia 2011 r. 
 
WSCHODNI KLIN ZIELENI A część B:  
- prace nad projektem mpzp były zawieszone do czasu zmiany Studium, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszone do czasu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę schroniska dla 
zwierząt na terenie planu, 
- 09.01.2018 r. została wydana decyzja nr 42/2018 o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego 
terenu. W związku z powyższym MPU jest w trakcie przygotowywania propozycji dalszego 
postępowania, 
- prace nad projektem planu zostały wstrzymane ze względu na realizację budowy schroniska dla 
zwierząt. 
 
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 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 30.06.2020 
- zbieranie wniosków do planu od 15.09.2008r. do 10.10.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 27.10.2008r., 
- przygotowywanie projektu planu. 
 

11 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 30.06.2020 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
- obecnie opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
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. 
 

13 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 30.06.2020 
- 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., 
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- 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. 
- obecnie opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
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. 
 

14 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 30.06.2020 
- zbieranie wniosków do planu od 18.11.2008r. do 18.12.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 08.01.2009r., 
- przygotowywanie projektu planu. 
 

15 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 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 
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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, 
- wprowadzenie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 
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. 
 

18 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 30.06.2020 
- 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 
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. 
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19 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 30.06.2020 
- 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 
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. 
 

20 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 
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na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 
Część B: 
- prace nad projektem planu były wstrzymane do czasu uregulowania sytuacji własnościowych przez 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
- aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 
Zgodnie z poleceniem Prezydenta projekt planu dla obu części będzie realizowany wspólnie. 
 

21 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 30.06.2020 
- 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, 
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- 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, 
- projektu planu jest gotowy do II wyłożenia do publicznego wglądu i oczekuje na decyzje dotyczące 
organizacji dyskusji publicznej. 
 

22 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 30.06.2020 
- 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 
decyzja dotycząca formuły procedowania planu na tym obszarze. 
 

23 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 30.06.2020 
- 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 
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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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
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- 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. 
 

25 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 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

26 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 30.06.2020 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

28 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 30.06.2020 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 
- zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 
- opracowanie koncepcji planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego, 
- od 03.06.2015 r. do 30.06.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 18.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 
- prace nad projektem mpzp, 
- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 19.09. do 10.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu. 
 

29 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 30.06.2020 
- 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, 
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- 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, 
- od 05.03. do 26.03.2020 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 09.03. do 30.03.2020 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu. 
 

30 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 30.06.2020 
- 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. 
 
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. 
 

31 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 30.06.2020 
- 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, 
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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, 
- 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, 
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- 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, 
- od 05.03. do 26.03.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu. 
 
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, 
- od 05.03. do 26.03.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
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- 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, 
- 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. 
 

33 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 
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na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

34 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 30.06.2020 
- I konsultacje społeczne - 02.04.2012 r., 
- zbieranie wniosków do planu od 03.04.2012r. do 26.04.2012 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- rozstrzygnięcie wniosków do projektu mpzp przez Prezydenta - 05.07.2012 r., 
- II konsultacje społeczne - 11.10.2012 r., 
- opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 22.01. do 12.02.2013 r., 
- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 21.03. do 22.04.2013 r., 
- dyskusja publiczna - 09.04.2013 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 06.05.2013 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 23.05.2013 r., 
- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 23.05.2013r. 
Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU sposób rozpatrzenia uwagi (tj. jej odrzucenie) 
złożonej do projektu mpzp. Decyzja w sprawie dalszego procedowania nad projektem planu nastąpi 
po uzupełnieniu analizy skutków uchwalania przedmiotowego planu o sporządzoną przez WGN 
informację o toczących się postępowaniach oraz o możliwych roszczeniach właścicieli 
nieruchomości znajdujących się w granicach ww. projektu mpzp oraz skutkach finansowych tych 
roszczeń w przypadku uchwalenia mpzp, 
- na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 13.06.2013 r. 
podjęto decyzję o podjęciu procedowania nad planem w terminie późniejszym. 
 

35 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 
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na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

36 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 30.06.2020 
- I konsultacje społeczne - 11.06.2012 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.06.2012r. do 02.07.2012 r., 
- opracowywanie koncepcji planu, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na prognozowane koszty wynikające z jego uchwalenia. 
 

37 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 30.06.2020 
- 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, 
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- 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. 
 

38 Uchwała Nr XXXVI/543/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park 
Cytadela" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

39 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 30.06.2020 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

41 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 30.06.2020 
- 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. 
 

42 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 30.06.2020 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

43 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 30.06.2020 
- 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 projektu planu. 
 
2. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką" część B w Poznaniu: 
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- 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). 
 

44 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 30.06.2020 
- I konsultacje społeczne - 16.04.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 22.04. do 13.05.2013 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- opiniowanie wewnętrzne projektu planu od 12.06.2014 r. do 07.07.2014 r., 
- 26.06.2014 r. -  II konsultacje społeczne, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- podzielono plan na dwie części – mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna 
i mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część południowa. 
- projekt mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej część północna – przygotowywany jest do 
opiniowania i uzgadniania. 
 
Część północna: 
- od 15.11. do 07.12.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 15.11. do 07.12.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 11.05. do 08.06.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 25.05.2017 r. – dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 22.06.2017 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LIII/943/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05.09.2017 r., uchwała 
została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2017, poz. 5911 z dnia 12.09.2017 r. 
 
Część południowa: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

45 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 30.06.2020 
- 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, 
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- 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. 
 

46 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 30.06.2020 
- I konsultacje społeczne - 09.05.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 06.05. do 27.05.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

47 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 30.06.2020 
- 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. 
 

48 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

49 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 30.06.2020 
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. 
 

50 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 
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Deszczowej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- 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; 
- 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: 
- przygotowywanie projektu planu do ponownego uzgadniania i wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 12.02. do 04.03.2020 r. - ponowne opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do II wyłożenia do publicznego wglądu. 
 

51 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 30.06.2020 
- 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, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

90 

Lp Stan realizacji 

- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

52 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 30.06.2020 
- 18.03.2014 r. - I konsultacje społeczne, 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 19.03.2014r. do 09.04.2014 r., 
- na naradzie Prezydenta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i Sekretarzem w dniu 15.05.2014 r. 
Prezydent zaakceptował rekomendowany przez MPU podział na części terenu objętego 
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “w rejonie ulic Bóżniczej 
i Północnej” w Poznaniu. 
 
w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część A: 
- 26.11.2014 r.  - II konsultacje społeczne nad projektem planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 18.09.2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- 02.10.2015 r. opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję  Urbanistyczno – 
Architektoniczną, 
- przeprowadzono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu. 
- plan uchwalony uchwałą Nr XXXVI/610/VII/2016 Rady Miasta Poznania  z dnia 18.10.2016 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2016, poz.6271 z dnia 27.10.2016 r. 
 
w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej - część B: 
- opracowywanie koncepcji 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. 
 

53 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 30.06.2020 
- 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, 
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- 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. 
 

54 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 30.06.2020 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 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, w oczekiwaniu na zakończenie postępowań sądowych. 
 

56 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 30.06.2020 
- 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. 
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57 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 30.06.2020 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zebrano wnioski do projektu planu, 
- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego. 
 
Zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 
w dniu 06.04.2017 r., protokół nr 100/VII/9/2017 pkt. 8 projekt planu został podzielony na część A 
i B. 
 
Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część A" w Poznaniu: 
- opracowywanie wstępnej koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na skomplikowaną sytucję własnościową na 
przedmiotowym terenie oraz wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na budowę. 
 
Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu: 
- od 20.04. do 12.05.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
 - 27.04.2017 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowanie do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 04.09. do 25.09.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 20.11. do 18.12.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 23.11.2017 r. - dyskusja publiczna, 
- 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. 
 

58 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 30.06.2020 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

59 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 30.06.2020 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

60 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 30.06.2020 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

61 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 30.06.2020 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

62 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 30.06.2020 
- 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. 
 

63 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 30.06.2020 
- 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. 
 

64 Uchwała Nr XXIII/304/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy Głuszyna” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2020 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

65 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 30.06.2020 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

66 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 30.06.2020 
- zbieranie wniosków do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Plan podzielony na części A, B, C, D. 
 
W związku z intensywnie rozwijającą się zabudową mieszkaniową na Strzeszynie zachodzi pilna 
potrzeba zachowania istniejącej zieleni, terenów leśnych oraz zagwarantowania rezerwy terenów 
rekreacji dla mieszkańców. Z uwagi na powyższe zweryfikowano i zmieniono podział miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn Północ” w Poznaniu - zmiana dotyczy części A 
i D.  
 
Mpzp "Strzeszyn Północ" - część A w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Mpzp "Strzeszyn Północ" - część B w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Mpzp "Strzeszyn Północ" - część C w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Mpzp "Strzeszyn Północ" - część D w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

67 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 30.06.2020 
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- 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. 
 

68 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 30.06.2020 
- 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. 
 

69 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 30.06.2020 
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- 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. 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/391/VIII/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 1312 z dnia 5 lutego 2020 r. Uchwała weszła w życie 20 lutego 
2020 r. 
 
Mpzp „rejon ulicy T. Mateckiego – część B” w Poznaniu: 
- prace nad projektem planu wstrzymane do czasu dokonania regulacji gruntowo-własnościowych. 
 

70 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 30.06.2020 
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, 
- od 07.01. do 07.02.2020 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 08.01.2020 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 21.02.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 12.03.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXVII/488/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 4179 z dnia 18 maja 2020 r. Uchwała weszła w życie 2 czerwca 
2020 r. 
 
Mpzp „Łacina - Południe – część B” w Poznaniu: 
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- 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 
w życie 7 sierpnia 2019 r. 
 
Mpzp „Łacina - Południe – część C” w Poznaniu: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

71 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 30.06.2020 
- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.09. do 12.10.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

72 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 30.06.2020 
- 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, 
- 09.01.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 20.01. do 04.02.2020 r. - ponowne uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 20.02. do 20.03.2020 r. - II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu,  
- 26.02.2020 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- pierwotnie do 03.04.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, które z uwagi na Covid-19 zostało 
przedłużone do 26 maja 2020 r., 
- 04.06.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie 
Pasażu Apollo" w Poznaniu - przedłożony Radzie Miasta Poznania, celem uchwalenia. 
 

73 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 30.06.2020 
- 08.12.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 09.12.2016 r. do 05.01.2017 r. zbieranie wniosków, 
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- 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. 
 

74 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 

75 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 30.06.2020 
- 17.01.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.01. do 10.02.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

76 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 30.06.2020 
- 22.03.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 23.03. do 14.04.2017 r. zbieranie wniosków, 
 - opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad projektem mpzp, dokonano podziału na części A 
i B. Część A, obejmująca park, została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności.  
 
Część A: 
- 23.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 09.10. do 30.10.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LXIX/1256/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26.06.2018 r., 
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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, 
- 23.01.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 20.02. do 20.03.2020 r. - III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 24.02.2020 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- pierwotnie do 03.04.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, które z uwagi na Covid-19 zostało 
przedłużone do 26 maja 2020 r. 
- 04.06.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 
Bolesława Chrobrego - część północna B" w Poznaniu - przedłożony Radzie Miasta Poznania, celem 
uchwalenia. 
 

77 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 30.06.2020 
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. 
 

78 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 30.06.2020 
- 11.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.05. do 29.05.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

79 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 30.06.2020 
- 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, 
- od 20.03. do 20.05.2020 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 

80 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 30.06.2020 
- 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, 
- od 05.03. do 26.03.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- wprowadzenie zmian wynikających z opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 
Mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część B w Poznaniu: 
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- prace nad projektem planu nie są kontynuowane. 

81 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 30.06.2020 
- 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. 
 

82 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 30.06.2020 
- 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: 
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, 
- od 05.03. do 02.04.2020 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, z uwagi na Covid-19 
przedłużone do 26.05.2020 r. 
- 16.03.2020 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- pierwotnie do 16.04.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, które z uwagi na Covid-19 zostało 
przedłużone do 09.06.2020 r., 
- 25.06.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowywanie projektu planu do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. 
 
Mpzp "Podolany Południe"- część B w Poznaniu: 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
- 07.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.06. do 29.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

84 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 30.06.2020 
- 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, 
- 23.04.2020 r. - rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 20.05. do 10.06.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu . 
 

85 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 30.06.2020 
- 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, 
- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

86 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 30.06.2020 
- 18.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.06. do 09.07.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

87 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 30.06.2020 
- 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, 
- do 17.01.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 06.02.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt gotowy do III wyłożenia - oczekuje na decyzje dotyczące organizacji dyskusji publicznej. 
 

88 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 30.06.2020 
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. 
 

89 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 30.06.2020 
- przygotowanie do I konsultacji społecznych, 
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- 23.10.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 24.10. do 15.11.2018 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 
- 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, 
- od 01.06. do 22.06.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu. 
 

90 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 30.06.2020 
- 08.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 09.11. do 30.11.2018 r. zbieranie wniosków do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
W związku z opracowywaną koncepcją bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy Starołęckiej z linią 
kolejową i przewidywaną ingerencją tej inwestycji w strukturę urbanistyczną południowej części 
obszaru planu, dokonano podziału planu na części A i B. Część planu, położona w zasięgu ww. 
inwestycji, została oznaczona jako „B” i wskazana do opracowania w terminie późniejszym, 
natomiast pozostałe tereny (od rejonu ulicy Bystrej na północ) wyodrębnione zostały jako część „A” 
i wskazane do opracowania w pierwszej kolejności. 
 
Mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część A: 
- projekt przygotowany do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych. 
 
Mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część B: 
- prace nad projektem planu zostały wstrzymane. 
 

91 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 30.06.2020 
- 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, 
- od 01.06. do 22.06.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu. 
 

92 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 
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miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
Zapisy uchwały realizowane są na bieżąco w trakcie rozpatrywania wniosków. 
 

93 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 30.06.2020 
- 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, 
- od 06.11. do 29.11.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 14.11.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 

94 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 30.06.2020 
- 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. 
 

95 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 30.06.2020 
- 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, 
- 16.01.2020 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 06.02.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 27.02.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
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-  od 12.03. do 09.04.2020 r.- II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, z uwagi na Covid-
19 przedłużone do 09.06.2020 r. 
- 17.03.2020 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- pierwotnie do 23.04.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, które z uwagi na Covid-19 zostało 
przedłużone do 18.06.2020 r. 
 

96 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 30.06.2020 
- 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. 
 

97 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 30.06.2020 
- 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. 
 

98 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 30.06.2020 
- 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, 
- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

99 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 
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na dzień 30.06.2020 
- 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, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych. 
 

100 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
- projektu planu skierowany do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych. 
 

101 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 30.06.2020 
- 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. 
 

102 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 30.06.2020 
- 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. 
 

103 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 06.06.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
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- od 07.06. do 28.06.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

104 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 30.06.2020 
- 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, 
- projekt przygotowany do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych. 
 

105 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 30.06.2020 
- 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. 
 

106 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 30.06.2020 
- 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, 
- od 05.06. do 26.06.2020 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu. 
 

107 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 30.06.2020 
- 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. 
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108 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 30.06.2020 
- 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, 
- 14.01.2020 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

109 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 30.06.2020 
- 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. 
 

110 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 30.06.2020 
W dniu 20 lutego 2020 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
oddalający skargę Miasta Poznania. Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. Miasto Poznań wniosło 
skargę kasacyjną od powyższego wyroku i aktualnie oczekuje na rozstrzygnięcie sprawy przez 
Naczelny  
Sąd Administracyjny. 
Odnoście wystosowanych pism w sprawie działań administracji rządowej utrudniających 
podejmowanie na szczeblu władz samorządowych działań na rzecz walki ze smogiem, odpowiedzi 
udzielił Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Rozwoju. W przedmiotowym 
piśmie Ministerstwo nie zajęło jednoznacznego stanowiska wskazując jedynie, iż wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, który zapadnie w sprawie, poddany zostanie analizie podczas prac 
legislacyjnych nad nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

111 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 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

110 

Lp Stan realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 10.12.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 11.12. do 03.01.2020 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

112 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 30.06.2020 
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. 
 

113 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 30.06.2020 
- Przygotowywanie projektu planu do zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- 20.02.2020 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.02. do 13.03.2020 r. - zbieranie wniosków, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych. 
 

114 Uchwała Nr XXII/387/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulicy Folwarcznej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
- 05.03.2020 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 05.03. do 26.03.2020 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

115 Uchwała Nr XXII/388/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Białoborskiej i Słupskiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

116 Uchwała Nr XXII/389/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia w Poznaniu. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

117 Stanowisko Nr XXII/392/VIII/6/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
konieczności dalszych działań realizacyjnych po uchwaleniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. T. Mateckiego – część A” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Stanowisko zawiera wytyczne projektowe do projektu planu  „W rejonie ul. Obornickiej i T. 
Mateckiego” w Poznaniu. 
 

118 Uchwała Nr XXII/393/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie 
ul. Obornickiej i T. Mateckiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

119 Uchwała Nr XXIII/423/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

120 Uchwała Nr XXIII/424/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klin zieleni 
w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

121 Uchwała Nr XXIII/425/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

122 Uchwała Nr XXIII/426/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
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ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

123 Uchwała Nr XXIII/427/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

124 Uchwała Nr XXVII/485/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Etap zbierania wniosków i I konsultacji społecznych. 
 

125 Uchwała Nr XXVII/486/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic R. Dmowskiego i Góreckiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przygotowywanie etapu 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych 
i przetargów ofertowych. Ponadto w ciągłej realizacji pozostaje zawieranie umów cywilnoprawnych 
w zakresie gospodarowania zasobem użytkowym oraz umów o korzystanie ze składników 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 30.06.2020 
 
1. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożonych w okresie 01.01-30.06.2020: 29, 
w tym: 
- 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: 2 (w tym 1 ponownie) 
- po zawarciu umowy najmu w wyniku zamiany lokalu: 0, 
- po zawarciu umowy najmu po spłacie zadłużenia : 0, 
- po zawarciu umowy najmu lokalu zamiennego: 0, 
- 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: 0, 
- na podstawie nr LXI/842/V/2009 RMP z dnia 13 października 2009 r. w sprawie określenia zasad 
sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych: 13 (w tym 1 ponownie), 
- na podstawie uchwały nr XIX/321/VIII/2019 RMP z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie warunków 
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych: 14 
(w tym 9 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 opracowanych i przekazanych do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UMP w I półroczu 2020: 28, w tym: 
- z bonifikatami wynikającymi z treści uchwały nr XLV/532/III/2000 RMP z dnia 17 października 2000 
r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych: 2, 
- z bonifikatami wynikającymi z treści uchwały nr XIX/321/VIII/2019 RMP z dnia 19.11.2019 r. 
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych: 26. 
 
4. Uchwała tzw. kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są  zarządzenia Prezydenta 
Miasta Poznania dotyczące ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 
W I półroczu 2020 roku, w oparciu o ww. uchwałę, podjęto 2 zarządzenia oraz zbyto 5 lokali 
mieszkalnych na rzecz ich najemców. 
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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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku zbyto 4 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi 
jednolokalowymi, w oparciu o ww. uchwałę.  
W I półroczu 2020 roku, w oparciu o ww. uchwałę, podjęto 2 zarządzenia oraz zbyto 
4 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi. 
 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednolokalowym na dzień 30.06.2020 r.: 56, w tym: 
- opracowanych przez ZKZL sp. z o. o. i przekazanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UMP: 2. 
 

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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r.: 
• zawarto 57 umów najmu socjalnego lokali w związku z realizacją uprawnień wynikających z tzw. 
listy prezydenckiej, w tym 17 umów w ramach realizowanego przez Miasto Poznań „Programu 
mieszkań ze wsparciem”, 
• zawarto 113 umów najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z realizacją uprawnień 
wynikających z tzw. listy prezydenckiej, 
• zawarto  4 umowy  najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z posiadanym uprawnieniem do 
lokalu zamiennego,  
• zawarto 26 umów najmu lokali na czas nieoznaczony z osobami, którym uprzednio 
wypowiedziano umowy najmu, a przyczyny wypowiedzenia ustały, 
• zawarto 26 umów  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 2  zwolnione części lokali w trybie tzw. poszerzenia, 
• zawarto 2 umowy najmu lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, które zostały uprzednio 
wylicytowane podczas aukcji na wynajem  lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, 
• zawarto 16 umów najmu lokali z osobami, które zostały zakwalifikowane do wykonania remontu 
lokali, a następnie do zawarcia umowy najmu (wykaz lokali do remontu), 
• złożono  34 oferty najmu lokali socjalnych na podstawie prawomocnego wyroku o eksmisję 
z zasobu obcego, przyznającego prawo do takiego lokalu , 
• zawarto 306 ponownych umów najmu socjalnego lokali z osobami je zajmującymi (po wygaśnięciu 
dotychczasowych umów)  
• przeprowadzono  47 zamian lokali, w tym 26 zamian na lokale w nowych budynkach przy 
ul. Darzyborskiej 17-17E w Poznaniu, 
 

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

na dzień 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych uchwał w ramach realizacji Polityki mieszkaniowej 
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 30.06.2020 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 
został opracowany w przeważającej części na podstawie danych i prognoz. 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. 
 

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 realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
W ramach realizacji uchwały podjęto decyzję, że nie zostanie utworzona w 2020 r. nowa lista 
socjalna i nowa lista mieszkaniowa na rok 2021. W związku z tym wnioski złożone w roku 2020 
o ujęcie do listy osób ubiegających się o zawarcie w 2021 roku umowy najmu z zasobów 
mieszkaniowych Miasta Poznania nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Taka decyzja podyktowana jest ograniczoną liczbą lokali, którymi dysponuje Miasto Poznań, 
trudnościami w realizacji obecnie obowiązujących list mieszkaniowych oraz nadzwyczajną 
i niespodziewaną sytuacją epidemiczną w kraju. 
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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 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała jest sprawozdawana szczegółowo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały 
nr 1637/2019 z dnia 13.12.2019 r., zmieniającej zasady w dotychczasowym systemie 
monitorowania programów rewitalizacji, wyniki monitoringu programu przekazywane będą do 
UMWW co dwa lata. W chwili obecnej dostępne jest w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta sprawozdanie na dzień 30.12.2019 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 30.06.2020 
Kontynuacja  kampani informacyjno-edukacyjnej dot. parku kulturowego. Zaprojektowano 
i wyprodukowano  gadżety promocyjne: notesy, ołówki, kubki, kolorowanki, kredki, torby, naklejki, 
pocztówki.  
Wiosną 2019 roku skończyło się roczne vacatio legis i rozpoczęły się kontrole Straży Miejskiej. Na 
739 lokalizacji, 236 lokali nie dopełniło obowiązku dostosowania szyldów do nowych zasad. Sam 
dokument nie spowodował rewolucji estetycznej na ulicach. To praca urzędników i strażników 
miejskich, którzy mieli możliwość nałożenia mandatu, przyczyniła się do poprawy wyglądu ponad 
200 lokali w ciągu ostatniego roku. W sumie nałożono ponad 150 mandatów karnych.  Obecnie 
pozostało około 30 lokalizacji, które nadal nie uporządkowały swoich szyldów. Dla większości 
wszczęto postępowanie administracyjne bądź skierowano sprawę do sądu. Najczęściej 
występującym problem jest skomplikowana sytuacja prawna nieruchomości, jak zmiana właściciela, 
konflikty między współwłaścicielami,  szczególnie uciążliwa w lokalizacjach, w których należy usunąć 
reklamy po nieczynnych lokalach. Oporne na zmiany są sieci sklepów, banki, lombardy, kluby nocne. 
W ramach działań edukacyjnych odbyły się dwie tury szkoleń (w 2019 i 2020 roku) dla strażników 
miejskich.  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków podjęło dwie delegacje, z Warszawy i Gdańska, których 
przedstawiciele chcieli zapoznać się z funkcjonowaniem naszego parku kulturowego. 
 

3 Uchwała Nr XXIV/454/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągania zobowiązania finansowego na realizację 
projektu pn. "Sztuczna inteligencja w służbie książki - wykorzystanie innowacyjnych narzedzi 
informatycznych w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu", planowanego do dofinansowania ze 
środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 
w zakresie naboru wniosków w programie "Kultura" - Działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury 
i sztuki". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Trwa jego ocena merytoryczna. 
 

4 Uchwała Nr XXIV/455/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r.  w sprawie 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 

KATEGORIA : Rewitalizacja 
 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

117 

Lp Stan realizacji 

upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu pn. "Modernizacja zabytkowego Pałacu Górków w Poznaniu wraz z nową 
ofertą kulturalno-edukacyjną" planowanego do dofinansowania ze środków w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach naboru 
wniosków w programie "Kultura" - Działanie 1 "Poprawa Zarządzania Dziedzictwem 
Kulturowym", Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Trwa jego ocena merytoryczna. 
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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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. odbyły się 3 sesje Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (14 stycznia, 26 lutego 
i 30 czerwca 2020 r).  
W dniach 6-8 marca 2020 r. MRMP wzięła udział w Targach Edukacyjnych na MTP, gdzie 
prezentowała swoje działania wśród młodzieży ze szkół podstawowych i śrdnich.  
MRMP zaangażowała się w działania Miasta w ramach walki z pandemią COVID-19, 
rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczniów szkół średnich.  
Rada wsparła także starania Miasta Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 (European 
Youth Capital 2022), angażując się w przygotowanie aplikacji.  
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 30.06.2020 
Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 niektóre działania konsultacyjne były zawieszone – 
przesunięte w czasie, zwłaszcza te, które związane były z bezpośrednimi spotkaniami 
z mieszkańcami, zarówno w formie otwartych spotkań, warsztatów czy innych planowanych form. 
Później pozostałe planowane działania konsultacyjne były przeprowadzane w inny sposób i w innej 
formie – elktronicznie lub w formie spotkań online.  
 
W oparciu o przedmiotową uchwałę Gabinet Prezydenta zorganizował i przeprowadził: 
 
1) Konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy 
udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego terenu. Konsultacje 
przeprowadzono wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Przeprowadzono 6 projektów 
konsultacyjnych, w tym przed pandemią odbyły się 4 spotkania konsultacyjne. 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. W okresie pandemii wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną rozszerzono 
materiał dla mieszkańców podlegający publikacji. 
Każde konsultacje społeczne dotyczące I lub II etapu konsultacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego przeprowadzono w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta 
Poznania, 
 
2) Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy projektów drogowych, projektów 
infrastrukturalnych, organizacji ruchu przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Przeprowadzono 
3 projekty konsultacyjne. W ramach prowadzonych projektów odbyły się  konsultacje społeczne 
w sprawie: 
- projektu budowy drogi rowerowej na odcinku od Ronda Kaponiera do ul. Zwierzynieckiej, 
- koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki – II etap, 
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- koncepcji budowy ul. Ożarowskiej, na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej, 
Szczegółowy przebieg konsultacji każdorazowo określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania. 
Wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich zorganizowano cykl spotkań przygotowujących kolejne 
zaplanowane procesy konsultacyjne. Spotkania odbywały się przy udziale zarówno przedstawicieli 
grup inicjatywnych, przedstawicieli zaangażowanych jednostek pomocniczych, poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych i projektantów. 
 
3) Konsultacje społeczne dotyczące różnej merytoryki przy współpracy z wydziałami Urzędu Miasta 
Poznania i miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 
Przeprowadzono m.in. następujące projekty konsultacyjne: 
- Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Poznania, 
- Budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka, 
- Projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, 
- Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w latach 2020 – 2022, 
- Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. 
 
4) Konsultacje społeczne dotyczące Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 

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 30.06.2020 
Po zakończeniu edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 Gabinet Prezydenta 
przeprowadził ankietę ewaluacyjną. Elektroniczny kwestionariusz składał się z  16 pytań 
zamkniętych i 1 pytania otwartego. Pierwszy punkt zawierał pytanie metryczkowe do ewentualnych 
dalszych analiz. Zebrano w sumie 1071 wypełnień ankiety oraz wiele uwag otwartych, które będą 
wzięte pod uwagę przy projektowaniu kolejnej edycji PBO. Część statystyczna zawierała 
najważniejsze dane liczbowe dotyczące poszczególnych etapów PBO – składania projektów, 
opiniowania, odwołań, głosowania. Zawiera m.in. dane, ile zostało złożonych wniosków drogą 
internetową, czy ile zgłoszono pomysłów w poszczególnych rejonach PBO. Ostatnia część to wnioski 
i rekomendacje, które powstały na podstawie zgłoszonych uwag. 
 

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 realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 22-01-2020 (sygn. akt IVSA/Po 763/19) uchylił w części 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. nr KN-
I.4131.1.252.2019.16 (orzekające o nieważności uchwały RMP).  
Ponadto w ramach realizacji uchwały dokonano weryfikacji miejsca zamieszkania, w związku 
z 1 inicjatywą uchwałodawczą, przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych. 
 

5 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 
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2020-2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono zapotrzebowania na przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających i w związku z tym Zespół nie opiniował kandydatów na ławników sądów 
powszechnych w Poznaniu. 
 

6 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 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono zapotrzebowania na przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających i w związku z tym nie zasięgano od Komendanta Wojewódzkiego Policji opinii na 
temat kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu. 
 

7 Uchwała Nr XXIV/462/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli 
efektywności przeprowadzania konsultacji społecznych przez Zarząd Dróg Miejskich. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zostanie przedstawiona Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

8 Uchwała Nr XXIX/510/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie zasad 
i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
10 lipca 2020 r. rusza etap składania projektów do 9. edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Głosowanie na pomysły mieszkańców odbędzie się między 23.10-20.11 2020 r. Ogłoszenie wyników 
nastąpi do 30.11.2020 r. 
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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 30.06.2020 
Na XVI edycję Konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęło 118 
prac dyplomowych, w tym 52 rozpraw doktorskich i 66 prace magisterskie. Decyzją Kapituły 
Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł 
oraz 8 honorowych wyróżnień, natomiast w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody 
w wysokości 4.000,00 zł oraz 12 honorowych wyróżnień. 
Z powodu COVID-19 zrezygnowano z organizacji uroczystej gali wręczenia nagród. Pamiątkowe 
dyplomy zostały wysłane Laureatom i Laureatkom drogą pocztową. 
 

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 30.06.2020 
 
· Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących 
studia w Poznaniu 
W miesiącach styczeń – czerwiec 2020 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów 
z edycji 2019/2020.  
W kwietniu 2020 r. rozpoczęto XIII edycję programu stypendialnego. Na tegoroczną edycję do 
Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęło 40 aplikacji, w tym 
36 spełniających wymogi regulaminowe. Na podstawie opinii Rady Akademickiego i Naukowego 
Poznania podjęta została decyzja o przyznaniu stypendiów na rok akademicki 2020/2021 – 
26 osobom. Od października 2020 r. do czerwca 2021 r. będzie wypłacane comiesięczne 
stypendium w wysokości 1.250 zł brutto. 
 
· Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda 
Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 
Na XVI edycję Konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęło 118 
prac dyplomowych, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Decyzją Kapituły 
Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł 
oraz 8 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody 
w wysokości 4.000,00 zł oraz 12 honorowych wyróżnień. 
 
· Nagroda Naukowa Miasta Poznania, stypendia dla młodych badaczy 
W tegorocznej edycji konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
spłynęło 15 wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz 70 wniosków 
o przyznanie stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. 28 maja 
2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Witolda Jurka, na którym wybrano laureata tegorocznej Nagrody Naukowej oraz 
laureatów stypendium dla młodych badaczy. Laureatem XXX Nagrody Naukowej Miasta Poznania 
został Pan dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej, za wybitny dorobek naukowy 
i osiągnięcia na światowym poziomie w dziedzinie fizyki, w szczególności za badania właściwości 
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strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali.  Wysokość Nagrody wynosi 60.000 zł. 
Oficjalne wręczenie nagrody nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania 29 czerwca 
2020 r. Rada przyznała także 12 stypendiów dla młodych badaczy. Wysokość stypendium wynosi 
5.000 zł. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.  
 
· Współfinansowanie wykładów wybitnych naukowców, artystów i specjalistów 
Rada przyznała dofinansowanie na 17 wizyt w I półroczu 2020 r., na łączną kwotę 51 250,00 zł.  
Z powodu pandemii Covid-19 w I półroczu 2020 r. odbył się tylko 1 wykład otwarty z dziedziny 
medycyny. Pozostałe wykłady zostały odwołane przez organizatorów lub przeniesione na drugą 
połowę 2020 roku. 
 
· Projekt „Study in Poznań” 
- udział w Orientation Days 
Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej przedstawili prezentacje 
na uczelniach w ramach tzw. Orientation Days, w celu powitania studentów zagranicznych 
w Poznaniu oraz przedstawienia oferty miasta dla młodzieży.  
–  spotkania „Study in Poznań” 
W pierwszym półroczu 2020 r. odbyły się dwa spotkania on-line z udziałem prorektorów ds. 
współpracy z zagranicą publicznych uczelni. Tematyka spotkań dotyczyła głównie funkcjonowania 
uczelni podczas pandemii oraz możliwości wsparcia działań uczelni przez Miasto.  
 
• „Akademicki Poznań” na XXIV Targach Edukacyjnych 
W dniach 6-8 marca 2020 r. Miasto Poznań wzięło udział w XXIV Targach Edukacyjnych na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na ok. 500 metrach kwadratowych można było zwiedzić 
stoiska i zapoznać się z ofertą akademicką Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni publicznych. 
Przedstawiciele Miasta zachęcali do podjęcia studiów w Poznaniu oraz informowali o ofercie 
akademickiej Miasta. W promocję zaangażowali się Ambasadorzy Akademickiego Poznania. 
Poznańskie Targi Edukacyjne to największe tego typu wydarzenie w kraju.  
 
· Prowadzenie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych  
Na bieżąco redagowano strony internetowe dla obecnych i potencjalnych studentów: 
www.poznan.pl/studia i  profil „Poznań Przyciąga” na Fb (w wersji polskiej) oraz 
www.studyin.poznan.pl i profil „Study in Poznan” na Fb (w wersji angielskiej).  
 
Wydział Kultury prowadzi sprawy związane z przyznawaniem Nagrody Artystycznej Miasta Poznania 
oraz stypendiów artystycznych. W czerwcu podczas sesji uroczystej Rady Miasta w Sali Ziemi na 
MTP została wręczona nagroda pani Malinie Prześludze-Delimacie, natomiast dyplomy dla  
dziewięciu wyróżnionych stypendystów- ze względu na stan pandemii - zostały wysłane pocztą 
 

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 30.06.2020 
W miesiącach styczeń – czerwiec 2020 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów 
z edycji 2019/2020.  
W kwietniu 2020 r. rozpoczęto XIII edycję programu stypendialnego. Na tegoroczną edycję 
wpłynęło 40 aplikacji, w tym 36 spełniających wymogi regulaminowe. Na podstawie opinii Rady 
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Akademickiego i Naukowego Poznania podjęta została decyzja o przyznaniu stypendiów na rok 
akademicki 2020/2021 - 26 osobom. Od października 2020 r. do czerwca 2021 r. stypendyści 
otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości 1.250 zł brutto. 
 

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 30.06.2020 
Działania realizowane w dziale represyjnym: 
W  I połowie 2020 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. Zawarto porozumienie na sfinansowanie patroli ukierunkowanych na podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Porozumienie opiewa na 999 600 zł. Monitorowano działanie patroli płatnych, analizowano plany 
dyslokacji służb oraz sprawozdania z działalności patroli.   
 
Działania realizowane w dziale prewencyjnym: 
1. Podpisano porozumienia z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, którego przedmiotem jest 
uczestniczenie przez Miasto Poznań w pokrywaniu części wydatków majątkowych i bieżących 
funkcjonowania KMP w Poznaniu. 
Środki finansowe wykorzystane będą  na: 
- dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla KMP w Poznaniu. 
- dofinansowanie zakupu  samochodu dla Grupy Realizacyjnej 
- dofinansowanie  zakupu  samochodu dla  Ogniwa Przewodników Psów Służbowych 
- remont Ogniwa Przewodników Psów Służbowych  
 
2. Podpisano porozumienie, którego przedmiotem był zakup nagród dla policjantów dokonujących 
ujęć przestępców na gorącym uczynku, przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu.  
Przeznaczono na ten cel kwotę 20 000,00 zł. 
 
3. Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na 
termomodernizację obiektu KWP położonego przy ul. Taborowej 22 – 200 000 zł. 
 
4. Działania SMMP: 
 
- Edukacja dla bezpieczeństwa: współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie informowania 
przedszkolaków, 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 (zimą, 
latem). Celem projektu jest podniesienie świadomości nieletnich w zakresie konieczności dbania 
o bezpieczeństwo osobiste i zakres odpowiedzialności za przestrzeganie norm prawnych; 
propagowanie zasad należytego postępowania w wielu codziennych sytuacjach; 232 spotkania – 
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4595 uczestników. 
 
- „Wiem. Wybieram dobrze”: inauguracja programu profilaktycznego podczas okolicznościowej 
konferencji. Planowana realizacja w roku szkolnym 2020/2021 we współpracy z zewnętrznymi 
podmiotami. Celem projektu jest propagowanie właściwych postaw i inspirowanie uczniów do 
przeciwdziałania zagrożeniom; zaproszono 10 Szkół Podstawowych - 500 uczniów. 
 
- Bezpieczny senior: spotkania w placówkach zrzeszających seniorów i w miejscach publicznych 
(patrole profilaktyczne) – przedstawienie zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego w miejscach 
publicznych oraz w domu, zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania i postępowania w przypadku 
rozpoznania sytuacji zagrożenia; Celem projektu jest informowanie seniorów o sposobach działania 
sprawców na ich niekorzyść oraz sposobach przeciwdziałania ich zamierzeniom; 4 spotkania – 50 
uczestników. 
 
- „Bezpiecznym być”: projekt adresowany do uczniów szkół specjalnych. Cykl spotkań edukacyjno-
profilaktycznych z uczniami. Projekt podsumowany konkursem plastycznym, festynem 
bezpieczeństwa z udziałem reprezentacji szkół we współpracy służb i instytucji oraz okolicznościową 
wystawą prac plastycznych w UMP. Celem projektu jest informowanie o możliwych zagrożeniach 
dotyczących osobistego bezpieczeństwa w różnych, codziennych sytuacjach, a także o sposobach 
ich uniknięcia - również dotyczących cyberprzemocy, negatywnych skutków zainteresowania 
używkami; 7 spotkań – 200 uczestników. 
 
- „e-profilaktyka”: projekt uruchomiony jako alternatywny, w związku z pandemią i podjęciem przez 
szkoły nauczania zdalnego. Niemożność uczestniczenia w bezpośrednich spotkaniach z uczniami 
wymusiła zastosowanie alternatywnego sposobu oddziaływania profilaktycznego. Zainteresowanym 
szkołom udostępniono materiały profilaktyczne, które szkolnymi kanałami komunikacji były 
kierowane do uczniów. Zakres wykorzystania był uzależniony od realizacji zadań programowych na 
różnym poziomie nauczania. Celem projektu jest: wsparcie nauczycieli w promowaniu wśród 
uczniów  bezpiecznych  zachowań,  odpowiedzialności za własne postępowanie, a także wskazanie 
na konieczność przestrzegania norm i zasad postępowania dotyczących środowiska, porządku, także 
asertywności do używek, stosowania jakiejkolwiek przemocy, poszanowania dla zwierząt; 15 szkół. 
 
5. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania: 
W ramach realizacji uchwały w I półroczu 2020 r.: 
· zakończono rozpoczętą w 2019 roku budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby 
rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze ul. Szyperskiej 
i  Piaskowej. W ramach przedmiotowych prac Wykonawca wybudował infrastrukturę teletechniczną 
niezbędną do przyszłej instalacji 4 punktów kamerowych. Całkowity koszt realizacji zadania wraz 
z nadzorem inwestorskim wyniósł 134 943,00 zł. 
· wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Rataj 
w oparciu o gotową infrastrukturę. W ramach przedmiotowych prac doposażono 14 obszarów 
monitorowanych za pomocą kamer szybkoobrotowych na terenie Dolnego Tarasu Rataj w kamery 
panoramiczne (11 szt.) lub kamery stałopozycyjne (3 szt.). Koszt realizacji zadania wyniósł 81 929,07 
zł. 
· zakończono aktualizację map dla celów projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych 
rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w roku 2020. Wykonano aktualizację 
map dla 15 obszarów, w których zaplanowano instalację nowych punktów kamerowych. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 12 607,50 zł brutto. 
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W ramach inwestycji realizowanych przez inne jednostki i spółki miejskie, do Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta Poznania w I półroczu 2020 r. włączono łącznie 28 kamer zainstalowanych między 
innymi w obszarze: 
- Drogi Dębińskiej w ramach inwestycji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta pn. 
„Dzieciniec pod Słońcem – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1”, 
- zmodernizowanej ulic Taczaka i Garncarskiej, 
- zmodernizowanej pętli Wilczak, 
- Wartostrady. 
Aktualnie w systemie monitoringu wizyjnego miasta funkcjonują 903 kamery. 
W I półroczu 2020 r. rozpoczęto także:  
· realizację opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta 
Poznania w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Najkorzystniejszą ofertę 
w przeprowadzonym rozeznaniu rynku złożyło Studio dna Daniel Niedbała. Wartość złożonej oferty 
wynosi 20 941,98 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to połowa października 
2020 r. 
· budowę monitoringu wizyjnego na terenie zespołu obiektów sportowych pn. „Sportowe Żegrze” 
Najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym rozeznaniu rynku złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe ZETO S.A. z Poznania. Wartość złożonej oferty wynosi 20 941,98 zł brutto. Planowany 
termin zakończenia realizacji zadania to koniec lipca 2020 r. 
 
Działania realizowane w dziale porządkowym: 
1. Na bieżąco we współpracy z kierownictwem Straży Miejskiej dokonywano analizy działalności 
strażników miejskich, wytyczano kierunki do działania.  
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (WZKB) 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 WZKB brali udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 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. Na podstawie art. 89 ust 1, art. 90 pkt 3, art. 91 a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 
atomowe opracowano Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia 
zagrożenia radiacyjnego dla Miasta Poznania. 
4. W związku z zakończeniem budowy nowego miejskiego magazynu przeciwpowodziowego 
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mieszczącego się przy ul. Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej 7 w Poznaniu dokonano relokacji sprzętu 
i wyposażenia z lokalizacji mieszczącej się przy ul. Obodrzyckiej 61 w Poznaniu. 
5. We wskazanymi okresie odbyło się jedno posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla 
Miasta Poznania w dniu 30 czerwca 2020 r. Podczas obrad zostały poruszone i omówione 
następujące tematy: 
- bezpieczeństwo na obszarach wodnych: podsumowanie sezonu 2019, realizacja przedsięwzięć 
związanych z bezpieczeństwem na obszarach wodnych w sezonie 2020; 
- problem pojawiających się dzików na terenie Miasta Poznania. 
6. W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania (do 20 
czerwca SMMP przyjęła 1266 zgłoszeń) 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, 
w związku z ograniczonymi środkami przeznaczonymi w budżecie WZKB, pogotowie podjęło na 
polecenie Centrum Zarządzania Kryzysowego 230 interwencji. Podjęto działania organizacyjne 
w postaci opracowania strategii mającej na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przebywania 
dzików na funkcjonowanie miasta. 
7. 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. przy ul. Wrzesińskiej 17. 
W kontenerze składowane były niebezpieczne substancje chemiczne, które zostały przekazane do 
utylizacji. 
8. WZKB koordynował 5 ewakuacji ludzi ze stref zagrożenia. Łącznie ewakuowano 402 osoby (18 
osobom zapewniono czasowy pobyt).  
9. WZKB 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 sytuacja kryzysową. Na podstawie porozumienia, 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
zadysponowało 3 autobusy w celu zapewnienia miejsc oczekiwania na zakończenie działań 
ratowniczych dla osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia. 
10. Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach WZKB przyjął łącznie 67 zawiadomień 
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w tym 11 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 56 
w trybie uproszczonym. 
11. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowisko ds. imprez masowych  
przyjęło 29 wniosków o zamiarze zorganizowania imprezy masowej. Wnioski są na bieżąco 
realizowane. Wydano 8 decyzji odmawiających wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej oraz przerywającej imprezę masową. 
12. Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowisk ds. 
imprez masowych przyjęło 36 zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprez artystycznych 
i rozrywkowych. Nie wydano decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej. 
Zgłoszone wnioski są realizowane na bieżąco. 
13. W związku z epidemią COVID 19, WZKB zabezpieczał logistycznie przedsięwzięcia realizowane 
w ramach likwidacji zagrożenia epidemicznego. W ramach tych działań zrealizowano następujące 
przedsięwzięcia: 
- dokonano zakupu 5 wysokowydajnych opryskiwaczy spalinowych za kwotę 4750 zł. Opryskiwacze 
przekazano OSP do dezynfekcji przystanków i dworców MPK; 
- dokonano zakupu znaków zakazu wejścia do parków - koszt 5349,27 zł oraz przekazano je 
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zarządcom wskazanych terenów celem ich oznaczenia; 
- zamówiono i ustawiono przenośne toalety dla WSM im. Strusia w Poznaniu. Koszt 1500 zł; 
- zrealizowano przewóz oraz wykonano czyszczenie przenośnych kontenerów socjalnych dla WSM 
im. Strusia w Poznaniu - koszt 4607 zł; 
- uruchomiono środki z rezerwy celowej (przyznano 270 tys., uruchomiono 75 tys.) na realizację 
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zadania związane 
z opłaceniem Hotelu Camping Malta dla pracowników szpitala zakaźnego.  
- otrzymano w dniu 10.04.2020 r. 1575,6 litrów oraz w dniu 17.04.2020 r. 1000 litrów 
objętościowych alkoholu etylowego, który został przekazany do dyspozycji WZiOU i WZiSS; 
- pobrano od Wojewody Wielkopolskiego dla Miasta Poznania (przekazujący Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW) i przyjęto do magazynu WZKB 3623 
pięciolitrowych opakowań płynu do dezynfekcji z przeznaczeniem do dalszej dystrybucji i wydania 
wznawiającym działalność żłobkom i  przedszkolom oraz dziennym opiekunom. W chwili obecnej 
trwa wydawanie tych środków; 
- dokonano zamówień i opłacano usługę hotelową w obiektach Poznańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji dla pracowników służb medycznych wykonujących zadania w ramach walki 
z koronawirusem. Na ten cel do dnia 30.06.2020 r. przeznaczono kwotę 112 080 zł; 
- W dniach od 8.06. do 10.06.2020 r. zabezpieczono logistycznie działania Wojsk Obrony 
Terytorialnej w ramach akcji  drive-thru polegające na przesiewowym pobieraniu próbek na 
obecność koronawirusa. W ramach działań WZKB zabezpieczono i opłacono wynajem toalet 
przenośnych, wywóz i utylizację odpadów oraz wyżywienie dla żołnierzy. Koszt zabezpieczenie 
wyniósł 2950,00 zł; 
- wydano przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki ochrony osobistej (przyłbice, środki 
do dezynfekcji itp.) na potrzeby żłobków, przedszkoli, opiekunów dziennych, szkół i innych 
placówek oświatowych. 
 
Współpraca ze strażami pożarnymi: 
 WZKB wystawiło w 2020 r. 12 skierowań na badania lekarskie dla druhów OSP. 
 

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 30.06.2020 
1. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 
Towarowa” 
Trwają ostatnie uzgodnienia projektów budowlanych na Zakresie 2. Powstał Program Funkcjonalno-
Użytkowy dla podzakresu 2.2. Opracowywany jest projekt wykonawczy dla zakresu 2.1 oraz 4. 
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania: „Wykonanie 
prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „Rozbudowa 
ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową 
fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności””. 
 
2. „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ul. Ratajczaka” 
Trwa opracowywanie projektu budowlanego dla całej trasy tramwajowej. Dokumentacja jest 
uzgadniana z gestorami sieci oraz jednostkami miejskimi. Odbyły się konsultacje społeczne. 
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowuje Decyzję o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Wydanie ostatecznej decyzji planowane jest na 
koniec lipca br.  
 
3. Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego 
13.01.2020 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą tj. Skanska S.A. 27.01.2020 r. 
Wykonawcy przekazano teren budowy w zakresie Rynku Łazarskiego. 05.02.2020 r. przekazano 
teren budowy za Szkołą Muzyczną przy ul. Głogowskiej w celu organizacji targowiska 
tymczasowego. Targowisko zostało odebrane od Wykonawcy i przekazane do Spółki Targowiska 
27.03.2020 r. 17.04.2020 r. targowisko w nowej lokalizacji rozpoczęło działalność. 
W obrębie Rynku Łazarskiego trwają prace budowlane. Zieleń z rynku przesadzono do Parku 
Kasprowicza oraz do kilku poznańskich przedszkoli. 
Na terenie Skweru Kazimierza Nowaka oraz pod płytą rynku odkopano schrony przeciwlotnicze, 
które zinwentaryzowano. Zgodnie z pozwoleniem MKZ schron pod skwerem został zachowany 
natomiast schron pod płytą rynku został rozebrany ze względu na liczne kolizje z infrastrukturą 
podziemną oraz fundamentami zadaszenia.  
Dokonano akceptacji i odbioru próbnych fragmentów nawierzchni granitowych i śladu 
ul. Małeckiego. 
Wykonano: murek oporowy i donice na drzewa na skwerze, rozpoczęto montaż bloków kamiennych 
granitowych na murze oporowym, zbiornik retencyjny pod płytą rynku, fundamenty konstrukcji 
zadaszenia rynku, trwają prace wodociągowo-kanalizacyjne na kolejnych odcinkach, układanie kabli 
oświetlenia drogowego dookoła skweru, rozpoczęto wykonanie odwodnienia skweru. 
Regularnie odbywają się spotkania Zespołu ds. rewaloryzacji Rynku Łazarskiego oraz rady budowy. 
 
4. Rewaloryzacja placu Kolegiackiego 
Podpisano aneks nr III z dnia 10.02.2020 r. dot. zmiany terminów wykonania umowy, zakończenia 
robót budowlanych do 30.09.2020 r. oraz zmiany wartości przedmiotu umowy na 30 774 525,81 zł 
brutto. 
Podpisano aneks nr IV z dnia 23.06.2020 r. dot. zwiększenia wartości kontraktu o roboty zamienne, 
których mimo największej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć, robót nowych, 
wyrównania przekroczeń obmiarowych oraz zmiany wartości przedmiotu umowy na 32 097 142,87 
zł brutto. 
Wykonane prace to: 
- montaż zadaszenia wykopu pomieszczeń technicznych dla prowadzenia badań archeologicznych, 
- montaż obrzeży stalowych, 
- nasadzenia zieleni wysokiej na płycie placu (platany klonolistne) oraz krzewów (trzmielina), 
- zieleń niska w Ogrodzie Sztuk (cisy, szałwia), 
- ułożenie kostki kamiennej w Ogrodzie Sztuk, 
- profilowanie podłoża, ułożenie dwóch warstw z kruszywa, w dolnej warstwie – georuszt, 
- prace związane z montażem płyt 18x8x70 cm, główny rysunek placu,  
- fundamenty siedzisk, 
- montaż korytek odwodnienia liniowego, 
- montaż kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie Zbiornika retencyjnego nr 1, 
- montaż kanalizacji teletechnicznej komercyjnej w północnej części placu, 
- kanalizacja i studnie kablowe oświetlenia, 
- zabezpieczenie reliktów archeologicznych w pomieszczeniu technicznym. 
Ze względu na czas pandemii koronawirusa oraz ograniczenia związane z podejmowaniem działań 
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skutkujących powstaniem nowych zobowiązań pieniężnych, została podjęta decyzja o konieczności 
rezygnacji z zaprojektowania oraz dostawy kompletnego systemu mappingu 3D.  Inwestycja 
przebudowy pl. Kolegiackiego realizowana jest w taki sposób, aby w przyszłości możliwy był powrót 
do przedmiotowego zadania.  
Trwają prace przygotowawcze do wykonania elementów rzeźbiarskich Zegara Historii oraz 
elementów fontanny ze stali nierdzewnej polerowanej.  
Wszystkim robotom budowlanym towarzyszą badania archeologiczne. 
Regularnie, co tydzień, odbywały się rady budowy. Raz w miesiącu odbywały się spotkania Zespołu 
ds. Rewaloryzacji pl. Kolegiackiego. Oprócz rad budowy i spotkań Zespołu miały miejsce liczne 
spotkania robocze z Inżynierem Kontraktu, Projektantem, Generalnym Wykonawcą oraz 
przedstawicielami jednostek miejskich. 
 
5. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 
fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury (prace 
przedprojektowe)” 
Co dwa tygodnie odbywają się spotkania Zespołu ds. rewaloryzacji przestrzeni płyty Starego Rynku.  
Obecnie trwają przygotowania do realizacji wyprzedzających badań archeologicznych pod jeden ze 
zbiorników retencyjnych – przed Domkami Budniczymi. Pozostałe badania archeologiczne 
sprowadzające się raczej do nadzoru archeologicznego prowadzone będą w trakcie budowy. 
Prowadzone są uzgodnienia z restauratorami oraz z przedstawicielami branży turystycznej 
i hotelowej dotyczące koordynacji prac i imprez zaplanowanych na płycie Starego Rynku. 
 
6. Zajezdnia tramwajowa ul. Madalińskiego 
W związku z niewywiązywaniem się Projektanta (biura architektonicznego Compono Sp. z o.o. ze 
Szczecina) z postanowień umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla 
rewitalizacji Madaliny, Miasto Poznań zmuszone było odstąpić od umowy z winy Projektanta. 
Wynagrodzenie Projektanta za ten etap opracowania nie zostało wypłacone, dodatkowo Miasto 
naliczyło kary umowne. Ukończenie opracowania PFU warunkowało realizację kolejnych działań 
projektowych, w tym w szczególności sporządzenie studium wykonalności, przesądzającego 
o możliwości realizacji Projektu. Z powodu braku PFU zatrzymany został dalszy proces 
projektowania. Decyzja dotycząca wznowienia prac projektowych (trybu zlecenia i zakresu 
opracowania) nie została podjęta. Tym samym zadanie „Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji 
dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego – Prace Projektowe” zostało zakończone. Cykl 
imprez kulturalno-społecznych, edukacyjnych i sportowych „Lato na Madalinie” w 2020 roku nie 
odbył się z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19. 
 
7. Zagospodarowanie skwerów w Śródmieściu 
Wykonano roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu i rewitalizacji skweru przy 
ul. Sikorskiego w ramach działania pn. „Zasadzka na Fyrtle” – zazielenienie skwerów na Wildzie.  
Zakupiono donice z zielenią i ławki w ramach zadania pn. „Zakup donic z zielenią i ławek w ramach 
zazielenienia ulic Starego Miasta.”. Umieszczono na ul. Paderewskiego 16 donic z zielenią oraz 
8 ławek, a na ul. Wielkiej 9 donic z zielenią i 10 ławek. 
Zakupiono 11 donic z zielenią w ramach zadania pn. „Zakup donic wraz z obsadzeniem ich roślinami 
oraz pielęgnacją gwarancyjną w ramach doposażenia ul. Św. Marcin.” 
 
8. Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej 
W 2020 roku ze względu zagrożenia epidemicznego COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania. 
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9. Obszar dawnej osady św. Gotarda 
W dniu 28.01.2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu: 
1) Prezydent Mariusz Wiśniewski zobligował Przewodniczącego we współpracy z przedstawicielem 
BKPiRM do zorganizowania (w lutym, marcu i/lub kwietniu) spotkania lub spotkań 
z przedstawicielami MTP (prezes Trawa), Plastyka Miejskiego, ZZM, WCWI, MPU, WGN, BKPiRM 
(dyr. Kamiński), WDGiR (dyr. Jajus), z udziałem Prezydenta Wiśniewskiego, celem: 
a. poznania opinii powyższych w zakresie przedsięwzięcia odbudowy bryły dawnego klasztoru 
dominikańskiego jako Ośrodka Spotkań i Promocji miasta Poznania. 
b. omówienia z zaproszonymi przedstawicielami wątków historycznych, handlowych, 
gospodarczych, rewitalizacyjnych w tym zakresie. 
2) Zespół ustala rezygnację z elementów gejzerów i fontann w projekcie budowlanym dot. 
zaadoptowania skweru zielonego.  
3) MKZ rekomenduje ograniczenie do minimum elementów oświetlających, umieszczonych 
w projekcie budowlanym dot. zaadoptowania skweru zielonego (iluminacje elewacji nie są na tym 
etapie wskazane).  
4) Zespół rekomenduje zorganizowanie osobnego spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami 
Jezuitów, dot. aktualnego stanu projektu budowlanym dot. zaadoptowania skweru zielonego, po 
jego ostatecznym wypracowaniu.  
Na dzień 17.03.2020 r. planowane było kolejne spotkanie Zespołu, jednakże z uwagi na sytuację 
epidemiczną, nie dobyło się.  
 
10. Fortyfikacje poznańskie 
1) W dniu 15.01.2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich 
w sprawie kwestii dot. możliwości wynajmu przez ZKZL części pomieszczeń w fosie Fortu II przy 
ul. Obodrzyckiej 61 w Poznaniu w ramach umowy o korzystanie na cele działalności strzelnicy 
Stowarzyszenia Strzeleckiego Klubu Sportowego „Dwór Grunwald”. Ustalono co następuje: 
a) Członkowie Zespołu rekomendują przedłożyć Stowarzyszeniu nowy projekt umowy o korzystanie, 
zezwalający na działalność strzelnicy, jednakże bez przekazania przedmiotu umowy do momentu 
uzyskania wszelkich zgód i opinii, w tym pozwolenia na budowę. 
b) Należy wprowadzić do umowy zapis o maksymalnym terminie uzyskania przez Stowarzyszenie 
stosownych zgód, w tym pozwolenia na budowę. 
c) Ustalenia zostaną przekazane Stowarzyszeniu pismem, z jednoczesnym zaznaczeniem, iż 
uzyskana opinia RDOŚ wskazuje na niewielkie szanse uzyskania pozytywnej opinii na etapie 
procedowania wniosku o pozwolenie na budowę. 
d) Radny Filip Olszak zobowiązał się do kontaktu z przedstawicielami Stowarzyszenia 
i wysondowania możliwości lokalizacji strzelnicy w forcie IX. 
e) Dodatkowo WKOŚ został poproszony o sprawdzenie sytuacji pod kątem możliwości adaptacji 
fosy w zakresie obowiązujących tam stref ochronnych. 
2) W dniu 19.06.2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich. 
Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii dot. projektów fortecznych realizowanych 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Ustalono co następuje: 
a) Zespół jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do prośby stowarzyszenia „Projekt Niepokorni” 
w zakresie najmu lub użyczenia części pomieszczeń na terenie Fortu V. WGN uwzględni 
rekomendację Zespołu przy udzielaniu odpowiedzi wnioskodawcy.  
b) ZKZL ustosunkuje się do pisma Porozumienia dla Twierdzy Poznań, wyznaczając przedstawiciela 
do kontaktów roboczych w zakresie realizacji projektów PBO. 
c) W związku z niewłaściwym użytkowaniem przez podmioty, którym użyczono forty Ia oraz IIa, ZKZL 
zarekomenduje i przekaże do wiadomości Zespołu propozycję dalszych kroków w zakresie 
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współpracy z użytkownikami w/w obiektów.  
d) ZKZL wyznaczy nowego przedstawiciela do udziału w pracach Zespołu fortecznego. 
 

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 30.06.2020 
· Kampania informacyjna dot. płacenia podatków w Poznaniu 
Od początku marca do końca kwietnia 2020 r. realizowano kampanię informacyjną dot. płacenia 
podatków w Poznaniu. Na portalach internetowych „jak dojadę”, „olx”, „Onet” i „wp” wyświetlano 
banery informacyjne. W ramach kampanii internetowej kierowano także działania promocyjne 
użytkownikom sieci z obszaru Wielkopolski na podstawie koszyka remarketingowego MTP. Na 
wiatach przystankowych, citylightach oraz słupach reklamowych w przestrzeni miejskiej pojawiły się 
plakaty informacyjne. W pojazdach komunikacji miejskiej wyświetlano filmiki informacyjno-
promocyjne. Zamieszczono także reklamę w kwietniowym miesięczniku "Sukces po poznańsku".  
 
· Analiza przedwdrożeniowa dla „Aplikacji Poznaniaka” 
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej koordynował prace związane 
z wypracowaniem szczegółowej koncepcji Aplikacji Poznaniaka, stanowiącej nowoczesne narzędzie 
komunikacji z mieszkańcami, zwiększającej aktywność mieszkańców w rozwiazaywaniu problemów 
miasta oraz będącej dedykowanym programem lojalnościowym, który zachęci użytkowników do 
korzystania z  interaktywnych narzędzi w usługach miejskich oraz do składania deklaracji 
podatkowych w Poznaniu. 
20 maja 2020 r. zorganizowano posiedzenie Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku 
Miast Polskich, na którym omówiono zagadnienia dot. kart/aplikacji miejskich. Swoim 
doświadczeniem podzielili się przedstawiciele Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Łodzi 
i Poznania.  
9 czerwca 2020 r. zorganizowano spotkanie w formie wideokonferencji Zespołu zadaniowego ds.  
przygotowania i wdrożenia rozwiązania biznesowo informatycznego o nazwie "Aplikacja 
Poznaniaka”, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 281/2020/P. Celem 
spotkania było podsumowanie dotychczasowych etapów prac nad przygotowaniem koncepcji 
Aplikacji oraz zgłoszenie pomysłów dotyczących  dalszych działań.   
Do końca czerwca 2020 r. zakończono pierwsze trzy etapy analizy przedwdrożeniowej Aplikacji 
Poznaniaka, którego produktami są raporty:  
- Diagnoza architektury IT UMP i ZTM oraz usług możliwych do wykorzystania w ramach Aplikacji 
Poznaniaka. 
- Diagnoza obszaru operacyjnego i organizacyjnego w zakresie programu korzyści i obsługi 
transportu publicznego. 
- Diagnoza obszaru strategicznego w kontekście modelu funkcjonowania UMP i potrzeb wskazanych 
jednostek oraz usługodawców biznesowych. 
- Analiza zagadnień w obszarze prawnym i podatkowym mających lub mogących mieć wpływ na 
architekturę i funkcjonalność Aplikacji Poznaniaka oraz proces jej wdrażan. 
- Bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona danych osobowych. 
- Definicja celów i głównych założeń biznesowych dla nowego modelu biznesowego Aplikacji 
Poznaniaka. 
- Modelowa architektura IT uwzględniająca zasoby ZTM i wspólne wykorzystania elementów 
systemu IT Aplikacji Poznaniaka w pozostałych jednostkach. 
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- Rekomendacja najlepszych technologii do wykorzystania w systemie IT Aplikacji Poznaniaka. 
- Szczegółowa koncepcja i wymagania systemu IT Aplikacji Poznaniaka. 
- Założenia do nowego modelu operacyjnego obsługi i rozwoju Aplikacji Poznaniaka i zaleceń dla 
pozostałych jednostek. 
- Orientacyjny plan wdrożenia systemu IT Aplikacji Poznaniaka. 
- Propozycje ewentualnych zmian dla ZTM w celu ich przygotowania do korzystania z usług 
dostarczanych przez system Aplikacji Poznaniaka. 
- Założenia dotyczące optymalnego modelu licencyjnego systemu IT Aplikacji Poznaniaka. 
Opracowane raporty stanowić będą bazę do przygotowania dokumentacji przetargowej na 
zbudowanie, wdrożenie i utrzymanie Aplikacji, która będzie stanowić odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców i pozwoli na zwiększenie cyfryzacji usług urzędu. 
 
· Posiedzenie zespołu Think Tank 
11 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie zespołu Think Tank dotyczące założeń opracowania Polityki 
Mobilności oraz sytuacji związanej z koronawirusem. Posiedzenie odbyło się z udziałem Mariusza 
Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 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 I półroczu 2020 r. zorganizował 6 posiedzeń Komitetu Sterującego, podczas 
których prezentowano i opiniowano Dokumenty Inicjujące Projekty. 
 
· Raport o stanie miasta Poznania za rok 2019 
Opublikowano Raport o stanie miasta Poznania za rok 2019 na portalu Bazy Danych Miasta 
www.badam.poznan.pl. Raport przekazano Radzie Maista Poznania. Materiał opisuje stan rozwoju 
Poznania w różnych obszarach funkcjonowania, m.in. gospodarki, rynku pracy, demografii, 
transportu, edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem 
i finansów. Częścią składową raportu są sprawozdania z wdrażania w 2019 r. Strategii Rozwoju 
Miasta Poznania 2020+ (raport z monitoringu) oraz programów i polityk sektorowych realizowanych 
w mieście. Raport powstał dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu, 
biznesu oraz pozarządowymi. Raport był przedmiotem dyskusji na sesji absolutoryjnej Rady Miasta 
Poznania 7 lipca 2020 r. 
 
· Prowadzenie portalu „Badam” 
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 zawarte na portalu obejmują wskaźniki statystyczne dotyczące wielu 
zagadnień: m.in. gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, demografii, transportu, 
edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem i finansów; 
wdrażania strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych. Raz w miesiącu na portalu 
pojawiał się temat przewodni. 
Publikowano Biuletyny oraz Informacje sygnalne i raporty, w których prezentowano dane nt. 
Poznania z różnych zakresów tematycznych. Dane opracowywane są w formie wykresów 
i infografik. 
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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. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
W tegorocznej edycji konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
spłynęło 15 wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 28 maja 2020 r. odbyło się 
posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Witolda Jurka. Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Pan dr hab. inż. Łukasz 
Piątkowski z Politechniki Poznańskiej, za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym 
poziomie w dziedzinie fizyki, w szczególności za badania właściwości strukturalnych i dynamicznych 
cząsteczek w nanoskali. Wysokość Nagrody wynosi 60.000 zł. Oficjalne wręczenie nagrody nastąpiło 
podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania 29 czerwca 2020 r. 
 

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 30.06.2020 
· Starania Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 
Miasto Poznań złożyło aplikację w konkursie o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 
2023 (European Youth Capital 2023). Tytuł przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży. 
Celem konkursu jest promowanie wewnątrz-europejskiej współpracy, aktywizacja młodych ludzi 
i poprawa ich warunków życia. Starania Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży wsparło 
wiele młodzieżowych organizacji (w tym Młodzieżowa Rada Miasta Poznania i Młodzieżowa Rada 
Konsultacyjna). 
 
· Fundusz Samorządów Uczniowskich  
W I półroczu 2020 r. zaczęto realizację III edycji Konkursu pn. „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, 
który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskać środki na realizację własnych pomysłów. 
W konkursie aplikowały 32 szkoły, które zgłosiły 41 projektów. 5 marca 2020 r. odbyła się 
konferencja prasowa, na której ogłoszono wyniki konkursu. Nagrodzono 33 projekty, zgłoszone 
przez 27 szkół, a łączne dofinansowanie wyniosło 65 717,61 zł. Uczniowie mogli pozyskać do 2 000 
zł na projekt. Z powodu pandemii Covid-19 termin realizacji projektu został przesunięty do 
31 października 2020 r. 
 
· Wspołpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania i Młodzieżową Radą Konsultacyjną  
W ramach współpracy z MRMP Miasto wsparło organizację Poznańskiego Kongresu Samorządów 
Uczniowskich (z powodu pandemii Covid-19 organizacja została przesunęta na jesień 2020 r.). 
MRMP i MRK wsparły przygotowanie alikacji Miasta w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy 
Młodziezy 2023.  
 
· Działania na rzecz studentów 
W ramach Polityki „Poznań Młodych 2025”, podejmowano szereg działań kierowanych do 
młodzieży ze środowiska akademickiego: programy stypendialne, staże i praktyki studenckie, 
wykłady otwarte, konkurs na prace magisterskie i doktorskie, wsparcie projektów realizowanych 
przez organizacje studenckie i organizacje pozarządowe działające na trzecz młodzieży. 
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9 Uchwała Nr XXII/414/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie przyjęcia 
przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
11 lutego 2020 r. Rada Miasta Poznania przyjęła Uchwałę Nr XXII/414/VIII/2020 w sprawie przyjęcia 
przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Karta to 
wyraz zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie równości kobiet i mężczyzn w życiu 
lokalnym. Jest kompleksowym narzędziem, które pomoże realizować zasadę równości płci. 
Postawienia Karty wiążą miasto tylko wtedy, gdy leżą w jego kompetencjach prawnych. 
Przyjęcie Karty zobowiązuje Miasto do wypracowania w ciągu maksymalnie dwóch lat 
Równościowego Planu Działania, a następnie do wdrożenia go w życie. W Planie zawarte będą cele 
i priorytety Miasta Poznania oraz środki finansowe i działania, jakie Miasto musi podjąć, aby te cele 
zostały zrealizowane. Plan będzie również określał czas i zakres jego wdrożenia. 
5 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały nr XXII/414/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2020 r. 
w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu 
Lokalnym. 
16 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym orzekł nieważność 
uchwały, powołując się na art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  
5 czerwca 2020 r. Miasto Poznań – Rada Miasta Poznania (skarżący), zastępowany przez radców 
prawnych Justynę Gliszczyńską-Gniewek i Tomasza Witulskiego, złożyło skargę na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. wnosząc o jego uchylenie 
z powodu niezgodności z prawem. 
 

10 Uchwała Nr XXVIII/495/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie 
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr 
XXII/414/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia przez 
Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
5 czerwca 2020 r. Miasto Poznań – Rada Miasta Poznania (skarżący), zastępowany przez radców 
prawnych Justynę Gliszczyńską-Gniewek i Tomasza Witulskiego, złożyło skargę na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. wnosząc o jego uchylenie 
z powodu niezgodności z prawem. 
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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 30.06.2020 
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 30.06.2020 
W ramach wykonania uchwały - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta realizuje 
działania dotyczące Wartostrady i kładki nad Wartą, których dotyczy osobna uchwała Rady Miasta 
Poznania: Nr XV/228/VIII/2019 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 
 

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 30.06.2020 
Na podstawie uchwały i w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 
2016  Nr 516/2016/P oraz Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2017  Nr 379/2017/P w sprawie ustalenia 
niektórych cen i opłat, w I półroczu 2020 r.: 
- zawarto 8 umów na przejazdy zorganizowane (3 umowy rozwiązane z powodu Covid-19), 
- zawarto 83 umowy dot. PEKA Firma, 
- na podstawie umowy z PUP, wydano 1000 hologramów na przejazd osób bezrobotnych 
 

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 30.06.2020 
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. Przedmiotowy aspekt jest 
jednym z elementów opracowywanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta 
Poznania i planowane są zmiany dotychczasowych zapisów w związku z wynikami badań i pomiarów 
oraz nowego modelu ruchu dla Miasta Poznania wykonanych na koniec roku 2019. 
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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 30.06.2020 
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. 
 

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 30.06.2020 
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 30.06.2020 
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 30.06.2020 
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 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 30.06.2020 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.40.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 
 

10 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.41.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

11 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 30.06.2020 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.42.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 

12 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 30.06.2020 
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. 
 

13 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 30.06.2020 
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. 
 

14 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 30.06.2020 
Zawarte zostało porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0717.46.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 
pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
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. 
 

16 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 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

17 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 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

18 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 

na dzień 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

19 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 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

20 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 
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na dzień 30.06.2020 
Uchwała pozostaje aktualna na czas realizacji inwestycji. Dnia 11.02.2020 r. zawarto aneks do 
porozumienia 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. Zmianie uległ okres 
obowiązywania Porozumienia zawarty w § 1 pkt. 2, który wydłużył się do dnia 31.12.2020 r. 
 

21 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 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

22 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 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

23 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 30.06.2020 
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. 
 

24 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 30.06.2020 
Uchwała pozostaje aktualna na czas realizacji inwestycji. Na podstawie poruzumienia z dnia 
21 lutego 2019 r. powierzono Gminie Komorniki prowadzenie 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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
30 grudnia 2019 r. pomiędzy IZ WRPO a Miastem została podpisana umowa o dofinansowanie 
projektu, na mocy której pozyskano dofinansowanie. Trwają prace nad dokumentacją przetargową. 
 

26 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 30.06.2020 
Polityka Mobilności opracowana siłami własnymi Miasta Poznania (przy wsparciu Zespołu 
powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 769/2019/P z dnia 9.09.2019 r., 
składającego się z przedstawicieli różnych wydziałów Urzędu Miasta Poznania i Miejskich Jednostek 
Organizacyjnych), na przełomie stycznia i lutego 2020 r. została poddana eksperckim opiniom 
inżyniera oraz psychologa transportu. Otrzymane na przełomie stycznia i lutego 2020 r. uwagi 
pozwoliły na weryfikację dokumentu, który dalej pozostawał w interakcji z równolegle 
opracowywanym na zlecenie Miasta Poznania Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
(PZMM). W trakcie II etapu konsultacji PZMM, przedstawiono m.in. założenia miejskiej Polityki 
Mobilności Transportowej. Ważność istotnych dla grup interesariuszy zagadnień często 
odpowiadała obszarom, które omówione zostały w ramach opracowywanego dokumentu. W II kw. 
2020 r., zlecono też opracowanie „Prognozy Oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki 
Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz opracowanie pisemnego podsumowania 
i uzasadnienia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”. 
 

27 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 30.06.2020 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

28 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 30.06.2020 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

29 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 30.06.2020 
Miasto Poznań w lutym 2020 r. opiniowało Statut Związku Powiatowo-Gminnego, który ma być 
utworzony w celu wspólnej organizacji transportu publicznego w ramach powiatowych linii 
autobusowych. 
 

30 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 30.06.2020 
W styczniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji branżowej do 
zadania wydłużenia Wartostrady na północ od Mostu Lecha w kierunku Gminy Czerwonak wraz 
z budową kładki w Czerwonaku. Obecnie trwa przygotowanie koncepcji. Z uwagi na przedłużające 
się uzgodnienia dokumentacji wyrażono zgodę na wydłużenie terminu opracowania koncepcji poza 
termin 30.06.2020 r. Planowany termin przygotowania dokumentacji to IV kwartał 2020 r. 
 

31 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 30.06.2020 
ZDM jest w trakcie negocjowania „Porozumienia dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju 
alternatywnych systemów transportu na terenie miasta Poznania” z operatorem elektrycznych 
hulajnóg. 
 

32 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 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 04.12.2019. 
 

33 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 30.06.2020 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 18.10.2019. 
 

34 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 
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na dzień 30.06.2020 
 
Liczba  przypisanych poszczególnych ulg w okresie: 01.01.2020 - 30.06.2020: 
 
- Doktoranci: 122 
- Działacz opozycji antykomunistycznej / osoba represjonowana z powodów politycznych: 7 
- Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26 roku życia: 37 
- Dzieci i młodzież od 1 października roku w którym kończą 7. rok życia do ukończenia 18. roku 
życia: 519 
- 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: 11 
- 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: 1953 
- Dzieci i młodzież powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do 23 roku życia: 12 
- Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, zamieszkałe w Poznaniu i jednostkach samorządu 
terytorialnego: 180 
- Dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych: 77 
- Dzieci z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci): 1 
- dzieci zamieszkałe w Poznaniu, do ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum (U50%): 2 
- Emeryci i renciści : 1986 
- Honorowi dawcy krwi: 197 
- Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50%: 80 
- Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50% bez BM: 105 
- Kierowcy autobusów i motorniczowie: 403 
- Kombatanci i osoby represjonowane: 1 
- Mama 4 Plus: 2 
- Metropolitalny - doktoranci: 48 
- Metropolitalny - dzieci do ukończenia 18 roku życia: 168 
- Metropolitalny - dzieci do ukończenia 23 roku życia: 294 
- Metropolitalny - emeryci i renciści: 1423 
- Metropolitalny - kombatanci: 1 
- Metropolitalny - normalny: 3255 
- Metropolitalny - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym: 99 
- Metropolitalny - studenci: 14143 
- Metropolitalny - świadczenie lub zasiłek przedemerytalny: 24 
- MPK: 1019 
- MPK Metropolitalny: 42 
- MPK Metropolitalny z Ulgą: 51 
- MPK z ulgą 50%: 264 
- Osoby niepełnosprawne - II grupa inwalidzka: 244 
- Osoby niepełnosprawne- I grupa inwalidzka: 254 
- Osoby pobierające rentę socjalną: 82 
- Osoby pobierające świadczenie pięlgnacyjne: 33 
- Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny: 18 
- Osoby pobierające zasiłek stały: 38 
- Osoby, które ukończyły 70 lat: 801 
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- Pracownicy MPK Poznań Sp. z o.o.  i ich rodziny: 9 
- Rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci): 914 
- Seniorzy 65+: 89 
- Seniorzy 65+ / emeryci-renciści: 111 
- Seniorzy 65+ / emeryci-renciści Metropolitalni z Ulgą: 1908 
- Seniorzy 65+ Metropolitalni: 232 
- Słuchacze kolegiów: 3 
- Studenci szkół wyższych: 367 
- Studenci zagranicznych szkół wyższych: 33 
- SW - emeryci, renciści, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne: 1 
- SW - niepełnosprawny umiarkowany i lekki: 1 
- SW 100% - umundorowani funkcjonariusze Policji: 2 
- SW Student ISIC: 1 
- Uczniowie szkół ponadpodstawowych, spoza Poznania, do 30.09 roku w którym ukończyli 20. rok 
życia: 40 
- ulga 100%: 1 
- ulga 50%: 12 
- ulga metropolitalna 50%: 3 
- ulga specjalna HDK: 10 
- Zasłużony Dawca Przeszczepu: 1 
 
Suma: 31 734 
 

35 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 30.06.2020 
W dniu 18.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia z dnia 15.12.2016. 
 

36 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 30.06.2020 
Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie z Gminą Komorniki. 
 

37 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 30.06.2020 
Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie międzygminne z Gminą Komorniki oraz Gminą Dopiewo. 
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38 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 30.06.2020 
Uchwała aktualna na czas realizacji inwestycji. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu, na podstawie porozumienia z dnia 16 grudnia 2019 r. ws. przejęcia przez Powiat 
Poznański od Miasta Poznania zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji. 
 

39 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 30.06.2020 
Liczba usuniętych pojazdów od 1.01.2020 do 30.06.2020 – 528 szt. Kwota wpływów na konto 
dochodów powiatu za I półrocze z tego tytułu to 475 778,76 zł. 
 

40 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 30.06.2020 
Przedmiotowa uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wysokość opłat 
została uchwalona na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. 
w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2020 r. (M.P. 2019 r. poz. 732) 
W pierwszej połowie 2020 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. 
 

41 Uchwała Nr XXII/397/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. zmieniająca uchwałę  
Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
Przedmiotowa uchwała jest realizowana poprzez stosowanie stawek w niej określonych. 
 

42 Uchwała Nr XXII/402/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie zmiany 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Porozumienie zostało zawarte w dniu 12.02.2020 r. 
 

43 Uchwała Nr XXIII/431/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
relizację projektu pn. „Projekt studyjny dla trasy tramwajowej na Naramowice – etap III wraz 
z komplementarnym układem drogowym” planowanego do dofinansowania ze środków CEF 
w sektorze transportu – Reflow Call 2019.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W dniu 26.02.2020 r. Miasto Poznań złożyło do Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA) 
wniosek o dofinansowanie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu, na 
opracowanie „Projektu studyjnego dla trasy tramwajowej na Naramowice – etap III wraz 
z komplementarnym układem drogowym”. Wartość projektu Miasta Poznania, przeznaczonego na 
opracowanie dokumentacji wynosi 1 166 235 zł. Projekt obejmuje sporządzenie dokumentacji trasy, 
która będzie tworzyć węzeł z nowo utworzonym przystankiem kolejowym "Poznań Naramowice", 
na obwodnicy towarowej, przewidzianej do przystosowania dla ruchu pasażerskiego. W ramach 
węzła oprócz pętli autobusowo-tramwajowej, przewidziano parkingi P&R, B&R oraz stację roweru 
miejskiego. Zaprojektowany zostanie też dojazd do węzła przesiadkowego od północy. W przypadku 
otrzymania dofinansowania w wysokości 50%, przewiduje się wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego do końca 2023 r., umożliwiającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o realizacji 
trasy tramwajowej. 
 

44 Uchwała Nr XXIII/432/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
relizację projektu pn. „Budowa infrastruktury towarzyszącej skomunikowaniu transportu 
publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy 
towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” planowanego do 
dofinansowania ze środków CEF w sektorze transportu – Reflow Call 2019. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W dniu 26.02.2020 r. Miasto Poznań złożyło do Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci (INEA) 
wniosek o dofinansowanie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu. 
Wartość projektu Miasta Poznania, przeznaczonego na opracowanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej (wraz z pozwoleniem na budowę) dla projektu pn.: „Budowa infrastruktury 
towarzyszącej skomunikowaniu transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w 
ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.””, wynosi 1 708 814 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania w wysokości 
50%, przewiduje się zakończenie projektu w IV kwartale 2023 r. 
W tym czasie Miasto Poznań w zakresie projektu komplementarnego do PKP (założono 7 nowych 
przystanków pasażerskich, przy minimalnej ingerencji w infrastrukturę miasta Poznania) planuje 
rozbudowę okolic przystanków w celu zwiększenia ich dostępności poprzez wybudowanie innych 
elementów infrastrukturalnych, takich jak: parkingi dla rowerów, przystanki autobusowe, miejsca 
parkingowe oraz dodatkowe ciągi piesze ułatwiające dostęp do infrastruktury kolejowej. 
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45 Uchwała Nr XXIV/448/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wysokości 
opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała określiła nową wysokość opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, strefy 
biletowe oraz zasady taryfowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 
 

46 Uchwała Nr XXIV/449/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie 
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała ustala zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym 
obowiązujące od 1 lipca do 30 września 2020 r. oraz od  października 2020 r. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 
 

47 Uchwała Nr XXVI/480/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora 
ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała upoważniła Dyrektora ZTM do powoływania rad oraz zespołów, jako organów 
pomocniczych i opiniodawczo-doradczych. Do 30.06.2020 r. nie powołano rady lub zespołu na 
podstawie ww. upoważnienia. 
 

48 Uchwała Nr XXVI/481/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. w sprawie sposobu 
ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu 
osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała zmienia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób w transporcie miejskim, 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r. 
 

49 Uchwała Nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie ustalenia 
w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania 
oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 
pobierania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 
 

50 Uchwała Nr XXVIII/498/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
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drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2020 
Przedmiotowa uchwała jest realizowana poprzez stosowanie stawek w niej określonych. 
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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 30.06.2020 
Prowadzono bieżącą wymianę informacji na temat działań obu miast. W obliczu walki z COVID-19 
Poznań prowadził wymianę dobrych praktyk radzenia sobie z pandemią. Obszary, których dotyczyła 
wymiana wiedzy to: funkcjonowanie placówek oświatowych, instytucji kulturalnych oraz punktów 
usługowych i gastronomicznych, obostrzenia oraz ich łagodzenie dotyczące korzystania z przestrzeni 
publicznych i obowiązku noszenia maseczek, funkcjonowanie transportu publicznego i innych form 
przemieszczania się oraz inne skuteczne działania miast w zakresie walki z COVID-19. 
 

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 30.06.2020 
W dniach 14-16 lutego 2020 r. w Poznaniu gościli przedstawiciele Kutaisi, wraz z przedstawicielami 
czeskiego Brna i ukraińskiego Charkowa. Goście wzięli udział w Targach Tour Salon w Poznaniu. 
Głównym celem wizyty była możliwość zaprezentowania walorów swoich miast oraz nawiązanie 
kontaktów z organizacjami turystycznymi. 
Ponadto prowadzono bieżącą wymianę informacji na temat działań obu miast. W obliczu walki 
z COVID-19 Poznań prowadził wymianę dobrych praktyk radzenia sobie z pandemią. Obszary, 
których dotyczyła wymiana wiedzy to: funkcjonowanie placówek oświatowych, instytucji 
kulturalnych oraz punktów usługowych i gastronomicznych, obostrzenia oraz ich łagodzenie 
dotyczące korzystania z przestrzeni publicznych i obowiązku noszenia maseczek, funkcjonowanie 
transportu publicznego i innych form przemieszczania się oraz inne skuteczne działania miast 
w zakresie walki z COVID-19. 
 

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 30.06.2020 
Miasto Poznań otrzymało z Raanana zaproszenie do udziału w projekcie "The UpNext counter 
COVID-19 challenge 2020" dla młodzieży w wieku 15-17 lat, którego celem jest stworzenie 
cyfrowych rozwiązań dla jednego z wyzwań związanych z Covid-19. Do udziału zgłosiły się 
3 poznańskie szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu, 38. Dwujęzyczne Liceum 
Ogólnokształcące w Poznaniu i III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. 
Ponadto prowadzono bieżącą wymianę informacji na temat działań obu miast. W obliczu walki 
z COVID-19 Poznań prowadził wymianę dobrych praktyk radzenia sobie z pandemią. Obszary, 
których dotyczyła wymiana wiedzy to: funkcjonowanie placówek oświatowych, instytucji 
kulturalnych oraz punktów usługowych i gastronomicznych, obostrzenia oraz ich łagodzenie 
dotyczące korzystania z przestrzeni publicznych i obowiązku noszenia maseczek, funkcjonowanie 
transportu publicznego i innych form przemieszczania się oraz inne skuteczne działania miast 
w zakresie walki z COVID-19. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Prowadzono bieżącą wymianę informacji na temat działań obu miast. W obliczu walki z COVID-19 
Poznań prowadził wymianę dobrych praktyk radzenia sobie z pandemią. Obszary, których dotyczyła 
wymiana wiedzy to: funkcjonowanie placówek oświatowych, instytucji kulturalnych oraz punktów 
usługowych i gastronomicznych, obostrzenia oraz ich łagodzenie dotyczące korzystania z przestrzeni 
publicznych i obowiązku noszenia maseczek, funkcjonowanie transportu publicznego i innych form 
przemieszczania się oraz inne skuteczne działania miast w zakresie walki z COVID-19. 
 

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 30.06.2020 
Rada Miasta Płowdiw podjęła uchwałę o podjęciu współpracy partnerskiej z Poznaniem. Obecnie 
prowadzone są rozmowy na temat kształtu umowy o współpracy i terminu jej podpisania. Ze 
względu na sytuacje epidemiologiczną, nie określono jeszcze terminu podpisania umowy. 
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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 30.06.2020 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. wydano 213 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 2019 r.  
W I półroczu 2020 r. (stan na 30.06.2020 r.) na sfinansowanie zwiększenia dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wydatkowano kwotę 1 216 
500,00 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie 
skierowania do Dziennego Domu Pomocy 13 osobom. Natomiast rzeczywista liczba osób objętych 
ww. wsparciem to 332 osoby. 
W związku z realizacją uchwały w I półroczu 2020 r. do MOPR w Poznaniu z tytułu odpłatności 
klientów za pobyt w dziennym domu pomocy wpłynęło  1744,67 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 30.06.2020 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu wydał:  
-   16 decyzji admnistracyjnych  -  ustalających  opłatę  za  pobyt  w  mieszkaniach chronionych  -  dla  
11  osób.                                       
Liczba osób: 
1) skierowanych do mieszkania chronionego na dzień 30.06.2020: 15 + 88 = 103 osób, 
2) przebywających w mieszkaniach chronionych w okresie sprawozdawczym: 18 + 57 = 75 
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osób, w tym: 
a) uprawnionych do bezpłatnego pobytu w mieszkaniach chronionych: 11 + 17 = 28 osób, 
b) zobowiązanych do ponoszenia opłaty: 7 + 40 = 47 osób. 
 
Dochody – 85220 § 0830: 4 490,34 zł 
 
Wysokość dochodów przekazanych za I półroczu 2020 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym:  4 490,34  zł. 
 

5 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku przeprowadzono 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. 
 

6 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 30.06.2020 
Na podstawie punktu V.5 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020, stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr LXXI/1294/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Poznania w latach 2011-2020” - aktualnie w trakcie przygotowywania jest sprawozdanie z realizacji 
Programu za rok 2019. 
 

7 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. przeprowadzono 13 kontroli, w tym: 
- w trybie planowym przeprowadzono 11 kontroli niepublicznych żłobków oraz 1 kontrolę 
publicznego żłobka; 
- w trybie doraźnym przeprowadzono kontrolę jednego publicznego żłobka. 
 

8 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 
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terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
I. Dot. rodzin zastępczych: 
 
      Wystawiono 93 decyzji dla 93 osób, w tym:  
1) 18 decyzji - ustalających opłatę - dla 20 osób; 
2) 68 decyzje - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 73 osób; 
3) 1 decyzja - umorzenie należności – /osoba doliczona w pkt 1/; 
4) 6 decyzji - odmowa odstąpienia od naliczenia opłaty /osoby doliczone w pkt 1/.             
 
Dochody - 85508 § 0680: 13 423,99 zł 
 
II. Dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych:  
 
       Wystawiono 35 decyzje dla 38 osób, w tym: 
1) 7 decyzji - ustalających opłatę - dla 10 osób; 
2) 26 decyzji - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 28 osób; 
3) 1 decyzja - zmieniająca wysokość opłaty – /osoba doliczona w pkt 1/; 
4) 1 decyzja - odmowa odstąpienia od naliczenia opłaty – /osoba doliczone w pkt 1/. 
 
Dochody – 85510 § 0680: 13 973,42 zł     
 
          Łącznie wystawiono 128 decyzji dla 131 osób /I + II/ ustalających opłatę rodzicom 
biologicznym za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w tym: 
1) 25 decyzji - ustalających opłatę - dla 30 osób; 
2) 94 decyzji - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 101 osób. 
 
          Łączny dochód   /I + II/ :  27 379,41 zł   / opłata za pobyt w pieczy zastępczej/ 
 

9 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 30.06.2020 
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. 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2020 podpisano z Fundacją SOWELO 
umowę dotyczące realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-
2020 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program 
adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
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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. 
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 361 494,90 
zł, w tym: 
a) 336 000,00 zł na realizację usługi asystenckiej, 
b) 25 500,00 zł na zakup biletów oraz ubezpieczenie asystentów, 
c) 1494,90 zł na obsługę programu przez Miasto Poznań. 
2) Środki z budżetu Miasta w kwocie 112 690 zł przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu 
przez organizację pozarządową. 
Projekt realizowany jest w okresie od 16.03.2020 r. do 31.12.2020 r. 
W wyniku trwania projektu w I półroczu 
- realizowano usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 
w wymiarze 846 godzin; 
- realizowano usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym 
w wymiarze 486 godzin. 
 
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. Są to placówki dzienne lub całodobowe. 
 
Zadanie: Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym usług 
specjalistycznych. 
W okresie od 1.11.2019 r. - 31.05.2020 r. była realizowana trwałość projektu „Mieszkalnictwo 
wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania”  przez Fundację 
„Tak dla Samodzielności” w ramach umowy o realizację zadania publicznego.  
Całkowity koszt zadania: 462 725,00 zł, wysokość dotacji: 437 825,00 zł, wysokość wkładu własnego 
organizacji: 24 900,00 zł.   
W ramach zadania odbyły się dwa pobyty krótkookresowe (czas trwania jednego pobytu trzy 
miesiące) dla 8 osób oraz cztery treningi mieszkaniowe (czas trwania jednego treningu – jeden 
miesiąc) dla 12 osób. 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 48/2020 ponownie podpisano umowę 
dotyczącą kontynuacji trwałości projektu „Mieszkalnictwo wspomagane osób 
z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania” z Fundację „Tak dla 
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Samodzielności”. 
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2020 – 30.09.2022 
 
Zadanie: Prowadzenie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób 
niepełnosprawnych m.in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, 
usprawniające i rehabilitacyjne. 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 dofinansowano 17 projektów na 
łączną kwotę 605 000 zł. 
Projekty realizowano poprzez zapewnienie wsparcia w formie specjalistycznych, kompleksowych, 
profesjonalnych usług fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu, dogoterapii, a także 
udzielanie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz konsultacji 
specjalistycznych. 
2. W wyniku naboru ofert w trybie art. 19a w obszarze „Działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych” dofinansowano projekt „Warsztaty usamodzielniające dla dzieci i młodzieży 
z autyzmem” na kwotę 9 700 zł. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty usamodzielniające dla dzieci i młodzieży 
z autyzmem polegające na intensywnym treningu w zakresie czynnego komunikowania się, 
czynności samoobsługowych oraz pogłębiania kompetencji społecznych. Warsztaty obejmowały 
również zajęcia fizyczne, psychologiczne. 
 
Kierunek II: Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej  
 
Zadanie: Zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie projektowania. 
1. Opiniowanie projektów architektonicznych. 
W pierwszym półroczu 2020 r. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczyła 
w pracach dotyczących opiniowania 4 projektów oraz inwestycji drogowo-komunikacyjnych, 
uwzględniając potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekty opiniowano 
w oparciu o Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Dotyczyły one remontów i budowy dróg, 
ulic, przejść dla pieszych, dróg rowerowych, zmian organizacji ruchu m.in. przebudowa torowiska 
w ciągu ul. Fredry i ul. Mielżyńskiego, przebudowa Ronda Rataje, zmiana organizacji ruchu na ul. 
3 Maja, rewaloryzacja skweru przy klasztorze podominikańskim. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu „ Poznań dostępny - 2019” 
Kapituła konkursu „Poznań dostępny – 2019” podczas posiedzenia w dniu 20 stycznia 2020 r. 
podjęła werdykt i postanowił przyznać dyplomy i wyróżnienia w następujących obszarach konkursu: 
- dostępna kultura i sport: 
I miejsce - Centrum Kultury Zamek za cykl pokazów filmowych „Obrazy Wrażliwe”,  
II miejsce –Teatr Animacji za spektakle „Nic, dzika mrówka, Adam i Ewa – Zmysłowisko” oraz „ Halo 
Kosmos! – Zmysłowisko”, 
III miejsce - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu za projekt  „Przeszłość w murach zapisana” 
historia Pałacu Górków w Poznaniu,  
- innowacje: 
I miejsce – Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT za opracowanie i wdrożenie systemu informacji 
o dostępności Bramy Poznania,  
II miejsce – Stowarzyszenie Edukacyjne MCA za  opracowanie publikacji „ATLAS DLA KULTURY” – jak 
udostępniać kulturę osobom z niepełnosprawnościami,  
III miejsce – Centrum Kultury Zamek za projekt  „Teatr Powszechny”,  
Pierwsze wyróżnienie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu za stworzenie 
i wdrożenie aplikacji myMPK,  
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Drugie wyróżnienie dla Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej za opracowanie 
i wdrożenie Poznańskiej Mapy Barier. 
Podczas weryfikacji projektów członkowie kapituły oceniali inicjatywę oraz podejmowanie 
innowacyjnych działań na rzecz stworzenia osobom niepełnosprawnym oraz starszym optymalnych 
warunków życia w środowisku miejskim. 
 
Zadanie: Zapewnienie usługi indywidualnego przewozu osób niepełnosprawnych. 
Kontynuowana realizacja umowy zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a firmą 
Euro-Taxi, obejmującej organizację i świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami. 
W pierwszym półroczu 2020 roku z przewozu skorzystało 46 osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Usługa jest realizowana w systemie "radio taxi" oraz w systemie "od drzwi do drzwi" 
w dniach od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę i święta przez 24h/dobę. 
 
Zadanie: Rozwijanie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 dofinansowano 5 projektów na 
łączną kwotę 150 000 zł.  
W ramach projektów planowane jest prowadzenie różnorodnych działań informacyjno- doradczych. 
Będą udzielane również bezpłatne porady prawne. Zorganizowane zostaną cykle warsztatów 
i doradztwa dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Wydawany będzie czasopismo 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
2. W wyniku naboru ofert w trybie art. 19a w obszarze „Działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych” dofinansowano projekt „Telefon wsparcia dla osób niewidomych 
i niedowidzących i ich rodzin” na kwotę 10 000 zł. W  ramach projektu prowadzono stałe, dzienne 
dyżury telefoniczne,  udzielając informacji, wsparcia osobom niewidomym, niedowidzącym, 
osobom tracącym wzrok oraz z innymi deficytami wzrokowymi. 
 
Kierunek III: Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej 
osób niepełnosprawnych. 
 
Zadanie: Rozwijanie współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych i organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Komisja Dialogu Obywatelskiego. 
W pierwszym półroczu 2020 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 
Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz 2 spotkania 
w formie online. Program spotkań obejmował m.in.: prezentacja projektu-  Bezpłatny Żłobek Mali 
Odkrywcy, Prezentacja Inkubatora Innowacji Społecznych "Generator Dostępności", Dostępność 
wydarzeń kulturalnych w Poznaniu - perspektywa 2020 roku , Poznańska Karta Osoby 
z Niepełnosprawnościami - kontynuacja tematu podjętego w 2019 roku, kwestie dotyczące opieki 
wytchnieniowej na terenie Poznania. 
 
Kierunek IV: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie 
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.  
 
Zadanie: Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji poprzez podejmowanie skutecznych 
interwencji.  
1. Podjęto 25 interwencji w indywidualnych sprawach osób z niepełnosprawnościami.  
Głównym przedmiotem interwencji była zamiana lub ubieganie się o lokal mieszkalny, dostępność 
przestrzeni miejskiej, dostępność komunikacji miejskiej dostępność do turnusów rehabilitacyjnych, 
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kwestie ulg i uprawnień, problemy dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 
2. Ponadto 45 osobom udzielono porad i informacji z zakresu możliwości wsparcia w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej.  
 
Zadanie: Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i o osobach niepełnosprawnych. 
Promowanie działań służących zmianie obrazu osób niepełnosprawnych funkcjonującego 
w świadomości społeczeństwa. 
W wyniku naboru ofert w trybie art. 19a w obszarze „Działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych” dofinansowano projekty: 
1). Spektakl „Całe życie w dresach” w ramach „Weekendu Kobiet” na kwotę 4 900 zł. W ramach 
projektu zaprezentowano spektakl z tłumaczeniem na język migowy oraz z audiodeskrypcją. 
Istotnym założeniem spektaklu było zaprezentowanie tematyki niepełnosprawności poprzez różne 
działania artystyczne. 
2). „Niebieska Fala” na kwotę 10 000zł. W ramach projektu zorganizowano bieg charytatywny na 
rzecz dzieci z autyzmem. Celem działania było zwiększenie świadomości społecznej związanej 
z problemem autyzmu, przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, 
przybliżenie dostępnych metod form terapii oraz edukacji. 
 

10 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 30.06.2020 
Utrzymano system działań na rzecz promocji, rozwoju i ochrony rodzin wielodzietnych w Poznaniu. 
W ramach realizacji Programu w dniach od 15.05 do 1.06.2020 r., zorganizowane zostały 
Poznańskie Dni Rodziny online.  
W roku 2020 kontynuowano podpisywanie porozumień w ramach Poznańskiego gminnego 
programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. 
 

11 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 30.06.2020 
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. 
 

12 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 
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na dzień 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu 
energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która jest jednocześnie 
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  
W I półroczu 2020 r. wpłynęło 2026 wniosków  o zryczałtowany dodatek energetyczny.  
W I półroczu 2020 r.  wypłacono świadczenia na kwotę 163 670,61 zł. 
 

13 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 30.06.2020 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze 19769 decyzji administracyjnych ustalił uprawnienie do 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 5106 rodzin. 
Wysokość dochodów przekazanych w I półroczu 2020 r. do budżetu Miasta z tytułu realizacji 
uchwały wyniosła  0 zł. 
 

14 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 30.06.2020 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiadał 100 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 1 osoba rozpoczęła staż  na stanowisku 
informatyka. 
2. W wyniku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (PO WER oraz WRPO):  
· 1 osoba rozpoczęła staż na stanowisku referenta, 
· 3 osoby ukończyły szkolenia z zakresu: 2 osoby - obsługa komputera od podstaw (praca z arkuszem 
kalkulacyjnym, obsługa poczty elektronicznej, edytora tekstów), 1 - osoba operator maszyn 
budowlanych i drogowych kl. III 
3. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:  
W I półroczu 2020 roku dofinansowanie obejmujące semestr zimowy 2019/2020 przyznano 94 
osobom, na łączną kwotę 317 793 zł. Na dofinansowanie do semestru letniego 2019/2020 
zakwalifikowano 83 wnioski, w ramach których, na dzień 30 czerwca 2020 r. wypłacono 164 926 zł. 
 
II. W ramach celu „Rozwój i dostosowanie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób 
z niepełnosprawnościami” oraz celu „Wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób 
z niepełnosprawnościami ze strony pracodawców otwartego rynku pracy” podejmowano 
następujące działania: 
1. Zadanie: zapewnienie pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej – w I półroczu wpłynęło 11 wniosków. Ostateczny termin składania wniosków 
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upływa 31 sierpnia 2020 r. Obecnie trwa weryfikacja formalno-merytoryczna składanych wniosków. 
2. 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. 
3. Zadanie: rozwój Centrum Integracji Zawodowej. 
W Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych świadczono 
następujące usługi: 
· doradztwo psychologiczne - spotkania w celu diagnozy indywidualnych możliwości w kontekście 
aktywizacji zawodowej badane na podstawie wywiadu diagnostycznego (diagnoza możliwości 
psychofizycznych Beneficjenta do podjęcia zatrudnienia, diagnoza możliwości aktywizacji, ocena 
motywacji, czynników wspierających i utrudniających osiągniecie celu zawodowego) - opinia 
psychologiczna. Z doradztwa skorzystało 37 osób. 
· doradztwo zawodowe – spotkania dotyczyły tworzenia Indywidualnego Planu Działania. Rozmowy 
dotyczyły motywacji do podjęcia pracy, wykształcenia, dotychczasowych doświadczeń zawodowych, 
kompetencji i planów zawodowych. Spotkania zakończone są wspólnym zweryfikowaniem planów 
zawodowych pod kątem zdrowotnym, ekonomicznym i społecznym i opracowaniem stanowisk, na 
których mógłby pracować Uczestnik. Z doradztwa skorzystało 37 osób. 
· rozwijanie zatrudnienia wspomaganego – 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 37 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 I półroczu 2020 roku skorzystało 37 osób oraz 35 pracodawców. Zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy podjęło 10 osób, a 5 osób 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 trwałości 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 kontynuowane jest prowadzenie 
18 utworzonych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością 
w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Na realizację zadania Miasto Poznań przyznało 
dofinansowanie w wysokości 259 200 zł. Zadanie realizowane jest  od 1 wrzesień 2019 r. do 
31 sierpnia 2021 r. 
 

15 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". 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Przyjęta Polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016-2020, 
natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi 
dokumentami. 
- Miasto Poznań dofinansowało miejsca opieki nad dziećmi do 3. roku życia w żłobkach prywatnych, 
ułatwiając tym samym rodzicom opiekującym się małymi dziećmi powrót na rynek pracy. Okres 
dofinansowania wrzesień 2019 – sierpień 2020: 2099 miejsc. Kwota dofinansowania do jednego 
miejsca opieki w żłobku wynosi miesięcznie 600 zł.  
- Miasto Poznań w ramach programu  „Maluch+” 2020 otrzymało środki na funkcjonowanie 400 
miejsc w 15 żłobkach publicznych. 
- Wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, promowanie Karty 
Rodziny Dużej celem pozyskiwania nowych partnerów oraz poszerzania współpracy z obecnymi 
partnerami; realizację zadań wspierających rodziny samodzielnie wychowujące dzieci oraz 
zapewniających wsparcie psychologiczne rodzinom wielodzietnym przez organizacje pozarządowe 
wyłonione w otwartym konkursie ofert. 
- Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Zadaniem Centrum jest w szczególności 
promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju. Szczególną rolą Centrum jest budowanie 
przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. W Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
organizowane są 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 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS) zapewnia trwałość 84 miejsc 
utworzonych w ramach projektu. 
- Miasto Poznań w ramach WRPO zapewnia trwałość 18 miejsc opieki dla dzieci 
z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością w formie żłobka.  
- „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. Do 30.06.2020 r. wydano 936 sztuk wyprawki. 
- W dniach od 15.05-1.06.2020 r. odbyła się wyjątkowa, VIII edycja Poznańskich Dni Rodziny. Na 
stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/poznanskiednirodziny oraz na specjalnie 
utworzonym wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook na bieżąco publikowana była 
społeczno-kulturalna oferta atrakcji on-line skierowana do całych rodzin.  
 
W dniu 15.05.2020 r. w ramach Inauguracji Poznańskich Dni Rodziny w domu,  na profilu 
Facebookowym Miasta Poznania, Teatru Muzycznego oraz w wydarzeniu Poznańskie Dni Rodziny 
2020  odbyła się transmisja specjalnie przygotowanego koncertu pt. Bajkowy Teatr Muzyczny. 
Wysłuchać  można było najpopularniejszych utworów z bajek wystawianych na deskach teatru 
w ostatnich latach. Na wirtualnej scenie, wystąpiły znane i lubiane postaci: Koziołek Matołek wraz 
wielkopolską obstawą: Pyrą i Rogalem, pantera Bagheera, tygrys Sheer Khan, a także zabawny 
pyton Kaa – bohaterowie „Księgi Dżungli”, zebra Marty oraz lew Alex z "Madagaskaru - musicalowej 
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przygody".  Nie mogło zabraknąć także króla Juliana. 
Spektakl przyciągnął przed ekrany monitorów wielu poznaniaków, zarówno tych młodszych jak 
i starszych.  
W kalendarium Poznańskich Dni Rodziny w domu znalazło się ok. 111 wydarzeń i atrakcji online -  
bajek, ćwiczeń, warsztatów, eksperymentów, spektakli teatralnych, wykładów dla rodziców, 
quizów, turniejów wiedzy, koncertów, zajęć sportowych - przeznaczonych do posłuchania, 
wykonania i obejrzenia w zaciszu własnego mieszkania. Nie zabrakło wydarzeń dla żadnej grupy 
wiekowej: dzieci, rodziców i seniorów. Przygotowanie tak bogatej oferty możliwe było dzięki 
współpracy z m.in. jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, prywatnymi 
przedsiębiorcami oraz partnerami Karty Dużej Rodziny. Formuła wydarzeń online spowodowała 
publikację wydarzeń za pomocą stron internetowych partnerów,  filmików na platformie YouTube, 
wydarzeń i transmisji live na Facebooku, spotkań za pomocą platformy ZOOM oraz SKYPE czy porad 
telefonicznych. Wszystkie te atrakcje zebrane zostały w  jednym miejscu - na stronie Miasta za 
pomocą kalendarium PDR. 
Ze zgłoszonych wydarzeń, 31 publikacji dostępnych było przez cały czas trwania Poznańskich Dni 
Rodziny. Specjalnie dla poznańskich rodzin, partnerzy przygotowali także ofertę 6 zniżek i rabatów 
m.in. na zakup książek, zabawek i asortymentu dla dzieci, kurs prawa jazdy, serwis laptopów 
i komputerów, czy badania lekarskie. 
W ramach Poznańskich Dni Rodziny wpłynęły 42 oferty na realizację zadania publicznego w trybie 
art. 19a tzw. „mały grant”. Po weryfikacji ofert, przyznano 23 dotacje dla 19 organizacji na łączną 
kwotę 109 382,25 zł. 
Wśród realizowanych zadań znalazły się między innymi: 
Wirtualne leśne mikrowyprawy  oraz warsztaty dla rodziców o tematyce ekologicznej, warsztaty 
zdrowego gotowania, zajęcia sportowe, czytanie bajek, konkursy literackie, Turniej pokoleń,  
prezentacje oraz propozycje rodzinnych gier planszowych, konsultacje i warsztaty dla kobiet po 
porodzie, wykłady dla młodych rodziców, porady prawne, mediacje, warsztaty z pierwszej pomocy, 
działania kierowane do rodzin zastępczych, warsztaty arteterapeutyczne i sensoryczne, warsztaty 
lektorsko-ruchowe, szkolenie „Jak mądrze pomóc dziecku w nauce?”, Akademia Rozwoju Rodziców, 
Akademia dla małżeństw, koncerty dla dzieci, pokazy teatralne, Bajkowy Dzień Dziecka i wiele 
innych, ciekawych wydarzeń. 
W ramach kontynuacji działań, beneficjenci przygotowali także ofertę wakacyjną, w skład której 
również weszło ponad 100 wydarzeń. 
Ze względu na duże zainteresowanie, na zakończenie tej wyjątkowej edycji Poznańskich Dni Rodziny 
przygotowano retransmisję bajkowego koncertu Inauguracyjnego, którą poprzedziło nagranie przez 
Prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka specjalnych życzeń na Dzień Dziecka. 
 

16 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 30.06.2020 
1. Dofinansowano 2099 miejsc opieki w żłobkach niepublicznych, kwota dofinansowania do jednego 
miejsca – 600 zł miesięcznie; okres dofinansowania: 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.  
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. 
4. Miasto Poznań w ramach programu  „Maluch+” 2020 otrzymało środki na funkcjonowanie 400 
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miejsc w 15 żłobkach publicznych. 
5. 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) zapewnia trwałość 84 miejsc 
utworzonych w ramach projektu. 
6. Miasto Poznań w ramach WRPO zapewnia trwałość 18 miejsc opieki dla dzieci 
z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością w formie żłobka.  
7. Standardy jakości opieki i edukacji dla dzieci do lat 3 – przeprowadzono procedurę wyboru 
wykonawcy. Z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 realizacja zadania nie rozpoczęła się. 
 

17 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 30.06.2020 
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 2019 roku i obowiązuje w roku 2020. 
Uchwała realizuje Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w działaniu strategicznym: Rozwijanie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych i realizacji 
zadań publicznych. 
 

18 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 30.06.2020 
W 2020 roku, do 30 czerwca do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło 209  wniosków  
o dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro, z czego ostatecznie 
zakwalifikowano do programu 202 wnioski. Na podstawie informacji przekazanych przez 
Realizatorów programu,  na dzień 24.06.2020 r. odnotowano 384 ciąże, w tym 33 wielopłodowe. 
Od początku trwania programu urodziło się  212 dzieci.  
Z powodu epidemii COVID-19, w okresie od 25 marca do 4 maja Realizatorzy wstrzymali 
przyjmowanie wniosków o dofinansowanie procedur in vitro oraz ich realizację. 
Na realizację programu w 2020 r. przekazano Realizatorom 458 750,00 zł. 
 

19 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 30.06.2020 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
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Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie usług 
opiekuńczych dla 579 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 osób.  
Rzeczywista liczba osób korzystających z w/w formy pomocy: 
1) w przypadku usług opiekuńczych – 3020 osób, w tym: 
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia – 1239 osób, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie – 1781 osób; 
 
2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych - 63 osoby, w tym: 
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia – 43 osoby, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie – 20 osób; 
 
W związku z realizacją uchwały za I półrocze 2020 r. z tytułu odpłatności ze strony klientów  do 
budżetu Miasta wpłynęło  1 768 418,33  zł. 
 

20 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 30.06.2020 
W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęci zostali uczniowie znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej.                      
Do stypendium szkolnego uprawnionych było 1187 uczniów. Wypłacano 100 zł lub 120 zł na ucznia 
w zależności od sytuacji rodzinnej. Wypłacono kwotę 437 720,00 zł. 
Z zasiłku szkolnego przyznanego uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego skorzystało 29 uczniów. Wypłacono kwotę 17 980,00 zł. 
 

21 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 30.06.2020 
1. Zakończono fazę pilotażowego wdrażania opracowanego modelu interwencji w obszarze 
uzależnienia młodzieży od alkoholu, w  formułach indywidualnej i grupowej oraz jego ewaluacji; 
pilotażem objęto 74 użytkowników końcowych (71 osób uczestniczących w warsztatach, 3 osoby 
objęte wczesną interwencją indywidualną) z grupy docelowej młodzieży w wieku 13-19 lat; Sytuacja 
związana z pandemią Covid-19 nie wpłynęła na sposób realizacji ani ewaluacji pilotażu. 
2. Trwa końcowy etap prac nad aplikacją Twój wybór (WYBÓR kwestionariusz auto-diagnostyczny 
on-line) oraz przygotowania do realizacji kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych. 
3. Aktywna współpraca międzysektorowa ora zaangażowanie wszystkich interesariuszy w działania 
projektowe – zgodnie z rekomendacją. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
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 
Kierunek 4: Tworzenie warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób starszych 
Kierunek 5: Kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych i tworzenie warunków 
do inkluzji społecznej 
Kierunek 6: Tworzenie warunków do partycypacji obywatelskiej najstarszych mieszkańców miasta 
oraz możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy 
Kierunek 7:  Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form komunikacji i informacji 
Kierunek 8: Rozwój, podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych oraz ochrony zdrowia 
 
W styczniu zorganizowano Koncert Noworoczny dla seniorów, podczas którego ponad 800 osób 
wysłuchało przebojów lat 20 i 30 oraz skorzystało z uroczystego poczęstunku. 
W I półroczu 2020 r. kontynuowany był projekt „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta”, w ramach 
którego  wydano 2 023 karty. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych realizuje projekt „Animator Senioralny”, rozwija działalność 
informacyjną (m.in. punkt informacji, media, Tytka Seniora) 
Kontynuowano projekt „Senior w Muzie” – w każdą środę 2 seanse dla seniorów (bilet na seans = 
10 zł, w tym kawa, herbata, prelekcje) 
Kontynuowano program „Mieszkanie dla Seniora”, czyli przygotowywanie mieszkań PTBS 
przystosowanych dla seniorów. 
W Centrum Inicjatyw Senioralnych prowadzono wolontariat cyfrowy, który jest wolontariatem 
międzypokoleniowym. Wolontariuszami są głównie osoby młode, które udzielają konsultacji, 
odpowiadają na pytania seniorów dotyczące obsługi laptopa, tabletu i smartfonu. 
CIS przygotowuje cotygodniowy newsletter telewizji TVK Winogrady oraz cotygodniowy newsletter 
mailowy. 
W ramach współpracy z Wydawnictwem Miejskim, co miesiąc w Informatorze Poznań umieszczane 
są 2-3 artykuły dla seniorów. Co miesiąc ukazują się 2-3 artykuły w Gazecie Senior. 
Miasto Poznań prowadzi 4 domy pomocy społecznej oraz dofinansowuje działalność 2 domów 
zakonnych. 
W ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert 
poznańscy seniorzy zostali objęci różnego typu zajęciami usprawniającymi ich stan psychofizyczny, 
od warsztatów dietetycznych, masaży zmniejszających obrzęki limfatyczne i ćwiczeń połączonych 
z profilaktyką upadków, po edukację związaną z chorobami oczu w wieku starszym oraz 
indywidualne spotkania z psychologiem. Celem realizacji zadań jest w szczególności poprawa jakości 
życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób 60+. 
W I półroczu 2020 r. kontynuowano Pakiet Poznań Viva Senior, jednak z uwagi na pandemię 
koronawirusa SARS-CoV-2 od połowy maja do czerwca większość usług została zawieszona. 
Dostępna była w tym czasie usługa taksówki dla seniora oraz wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego. W obu przypadkach przygotowano procedury bezpiecznej realizacji projektów 
z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Do końca czerwca sukcesywnie uruchamiano pozostałe usługi 
(za wyjątkiem transportu seniorów na terenie cmentarzy z uwagi na przygotowywane jeszcze 
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procedury bezpiecznego uruchomienia usługi). 
W związku ze stwierdzeniem pierwszych przypadków zachorowań na COVID-19 w Polsce już 
w pierwszych dniach specjalny apel do seniorów – z prośbą o pozostanie w domu, wystosował 
Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak.  Jego treść była publikowana w wielu miejscach, do 
których dostęp mają seniorzy – na przystankach, tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych, 
witrynach Rad Osiedli oraz w internecie, w tym mediach społecznościowych. 
Ponadto Miasto uruchomiło szereg inicjatyw wspierających seniorów, z których wiele funkcjonuje 
nadal. 
Nowe usługi, które Miasto uruchomiło dla seniorów: 
1. „Telefon serdeczności” – jako przeciwdziałanie samotności wśród osób starszych w trudnym 
okresie pandemii. Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy, którym doskwiera poczucie izolacji 
i samotności nasilające się w związku z kwarantanną, nie mają z kim porozmawiać i chcieliby 
podzielić się swoimi przemyśleniami, lękami, obawami. Starsi mieszkańcy i mieszkanki miasta mogą 
zadzwonić na specjalną linię. Po drugiej stronie słuchawki czekać będzie rozmówca gotowy do 
pomocy. Przeprowadzono 150 rozmów w niespełna dwa miesiące. 
2. „Zakupy dla seniora” - to wsparcie dla osób starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami. 
Celem akcji jest maksymalna ochrona poznaniaków i poznanianek przed koniecznością wychodzenia 
z domów. Pomoc obejmuje zakup leków, żywności oraz środków czystości. Projekt oparty jest na 
wolontariacie młodzieżowym. Zrealizowano 1055 zgłoszeń. 
3. „Maseczka  Seniorro” – Miasto Poznań razem trzema organizacjami pozarządowymi podjęło 
akcję szycia maseczek ochronnych przez seniorów dla seniorów. Mogą się w nią włączyć starsi 
mieszkańcy miasta, którzy potrafią szyć na maszynie. Do końca czerwca wydano 1000 pakietów po 
2 maseczki. 
4. „Telefon Porad Cyfrowych” – Miasto przygotowało telefoniczne wsparcie w zakresie korzystania 
z nowych technologii. Wsparcie obejmuje rozwiązywanie problemów z komputerem, tabletem, 
smartfonem czy aparatem fotograficznym. Konsultant podpowiada m.in., jak wysłać e-maila, zgrać 
zdjęcia z telefonu, pobrać z Internetu aplikacje i programy umożliwiające bezpłatne rozmowy 
i wideorozmowy, założyć konto na Facebooku i innych portalach społecznościowych czy wyszukać 
w Internecie strony, które oferują aktywne i ciekawe propozycje spędzenia czasu. W ciągu 5 tygodni 
udzielono 55 porad. 
5. „Senior w Domu” - w jednym miejscu zostało zebrane sporo propozycji online na aktywne 
i ciekawe spędzenie czasu w domu. To ćwiczenia, wirtualne spacery, wykłady, warsztaty plastyczne, 
kursy komputerowe, filmiki instruktażowe z zakresu nowych technologii, słuchowiska, audycje, 
koncerty, darmowe książki, prasa senioralna oraz podpowiedzi, jak zadbać o swoje zdrowie czy 
szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. 
 

23 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 30.06.2020 
Karta Dużej Rodziny upoważnia członków rodzin wielodzietnych do korzystania ze zniżek oraz ulg 
oferowanych na karcie. 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 I półroczu 2020 r., 1218 rodzin wielodzietnych ubiegało się o przyznanie 
kart - wydano 2440 kart tradycyjnych i 1906 kart elektronicznych. Od początku funkcjonowania 
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Programu wydano karty 10045 rodzinom. 
 

24 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 30.06.2020 
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. 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
Miasto Poznań nie zatrudnia dziennych opiekunów. 
Dzienni opiekunowie działający na terenie Poznania zatrudniani są przez podmioty niegminne, 
zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prezydent Miasta Poznania prowadzi 
Wykaz dziennych opiekunów. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest zgłosić 
opiekuna do Wykazu. 
 

26 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 30.06.2020 
Obecnie w trackie przygotowywania jest sprawozdanie końcowe z realizacji Programu w latach 
2017-2019. 
 

27 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 30.06.2020 
Celem wprowadzenia uchwały jest pomoc w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką 
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nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.  Świadczenie przysługuje, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
· oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania; 
· w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto 
Poznań; 
· rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 
Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi 
sprawowana jest opieka. Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia jest rok, w którym wieloraczki 
ukończą 24 rok życia. 
 
W I półroczu 2020 r. (stan na 30.06.2020 r.) złożono 23 wnioski na Poznańskie Świadczenie na Rzecz 
Wieloraczków i wydatkowano na ten cel kwotę 65 000,00 zł. Natomiast jedna wypłata świadczenia 
na kwotę 3 000,00 zł zostanie zrealizowana po 30.06.2020 r. 
 

28 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 30.06.2020 
1.  Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka 
szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania, na lata 2019-2023 
28 stycznia 2020 r. realizator programu (Edictum sp. z o. o.) złożył sprawozdanie częściowe 
z realizacji programu w 2019 roku oraz zwrócił na konto Miasta niewykorzystane środki wraz 
z odsetkami w kwocie 73 286,70 zł. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji sprawozdania, na 
podstawie złożonych przez realizatora wyjaśnień i jego korekty oraz dokonaniu zwrotu z budżetu 
Miasta niepoprawnie naliczonych i wpłaconych przez realizatora odsetek w wys. 16,30 zł, 
sprawozdanie zostało przyjęte.  
Od stycznia 2020 r. realizator wraz z 8 współpracującymi z nim podmiotami leczniczymi 
kontynuował (w ramach zakupionych w 2019 r.  szczepionek Gardasil)  szczepienia przeciwko HPV 
dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 lub starszych, którzy zostali zaszczepieni przynajmniej jedną 
dawką w 2019 r.,  oraz realizował szczepienia osób z rocznika 2007. Do 31 maja beneficjentom 
programu podanych zostało 468 szczepionek. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-
19, w okresie od 16 marca do 20 maja wstrzymano realizację szczepień.   
Od stycznia 2020 r. w ramach środków przeznaczonych na edukację w zakresie profilaktyki zakażeń 
wirusem HPV, dla beneficjentów programu została uruchomiana platforma edukacyjna. Zmiana  
sposobu realizacji działań edukacyjnych i przeznaczenie środków na ten cel zostały dokonane po 
uzgodnieniu z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych.  
W I półroczu 2020 r. przekazano realizatorowi III transzę środków w wys. 200 000 zł na kontynuację 
programu.  
 
2.  Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60 r.ż. 
zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023 
28 stycznia  2020 r. realizator programu złożył sprawozdanie częściowe z realizacji programu 
w 2019 roku oraz zwrócił na konto Miasta niewykorzystane środki w wys. 63,35 zł.  W wyniku 
przeprowadzonej weryfikacji sprawozdania, na podstawie złożonych przez realizatora wyjaśnień 
i jego korekty, sprawozdanie zostało przyjęte.  
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Realizację programu w 2020 roku, zgodnie z harmonogramem działań, zaplanowano w II półroczu, 
w tym rozpoczęcie akcji szczepień przeciwko grypie - we wrześniu. 
 

29 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 30.06.2020 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 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. 
 

30 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 roku (1.01.2020-30.06.2020) odbyły się 4 posiedzenia Poznańskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, która została powołana Zarządzeniem Nr 504/2019/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 13 czerwca 2019 r.  Podczas posiedzeń poruszono następujące tematy:  
 
Posiedzenie z dnia 13.01.2020: 
- podsumowanie pilotażu funduszu wkładów własnych, 
- wystąpienie pani Stelli Gołębiewskiej – Pełnomocniczki Prezydenta ds. polityki Równościowej 
(przedstawienie podsumowania swoich działań oraz przybliżenie planów na 2020 rok), 
- podsumowanie i wnioski z realizacji Poznańskiego Targu Dobra w 2019 roku (IX Poznański Dzień 
Organizacji Pozarządowych oraz I Targi Ekonomii Społecznej). 
 
Posiedzenie z dnia 24.02.2020: 
- zmiany w regulaminie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych UMP; 
- prezentacja współpracy Wydziału Oświaty z NGO oraz Polityka Oświatowa – Wydział Oświaty 
UMP; 
- Centrum Inicjatyw Lokalnych – Gabinet Prezydenta UMP; 
- projekt „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej” – Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP;  
 
Posiedzenie z dnia 30.04.2020: 
- dyskusja na temat współpracy z ZKZL sp. z o.o.; 
- dyskusja na temat wpływu stanu epidemii na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz 
narzędzia wsparcia – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP; 
 
Posiedzenie z dnia 04.06.2020 : 
- podsumowanie pracy KDO – przedstawiciele KDO; 
- omówienie sytuacji osób z niepełnosprawnością nabytą w dorosłym życiu – Aleksandra 
Orchowska; 
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- prezentacja sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami 
Pozarządowymi – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,  Oddział Koordynacji Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. 
 

31 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 30.06.2020 
Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie Nr 262/2020/P z dnia 26 marca 2020r., zmieniające 
zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025”. 
Wystąpiono do Wydziałów Urzędu o wypełnienie karty wskaźników do Strategii. 
 

32 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 30.06.2020 
Prezydent Miasta Poznania otrzymał list informujący o przyjęciu dokumentów aplikacyjnych. 
Kolejnymi krokami w procedurze będzie zorganizowanie przez UNICEF szkolenia dla realizatorów 
działań na rzecz dzieci i określenie dalszego postępowania w celu włączenia do sieci. 
 

33 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. o Poznańskie Świadczenie Żłobkowe złożono 53 wnioski, z czego 38 wniosków 
rozpatrzono pozytywnie, przyznając świadczenia. Natomiast w przypadku 15 wniosków odmówiono 
przyznania świadczenia. Ponadto realizowano wypłaty do wniosków złożonych po 30.06.2019 r.   
W I półroczu 2020 r. (stan na 30.06.2020 r.) na Poznańskie Świadczenie Żłobkowe wydatkowano 
kwotę  784 800,00 zł. 
 

34 Uchwała 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 
rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 
 

35 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 30.06.2020 
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„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. Do 30.06.2020 r. wydano 936 sztuk wyprawki. 
 

36 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 30.06.2020 
W ramach realizacji zapisów uchwały w 2019 roku przyjechały do Poznania 2 rodziny z Kazachstanu 
i są objęte świadczeniem finansowym dla repatriantów na okres 2 lat od dnia przyjazdu.  
Obecnie Miasto oczekuje za wolnymi lokalami (przekazuje je ZKZL) przeznaczonymi na ten cel. Od 
dostępności, jak i stanu lokali zależy możliwość zaproszenia nowych rodzin w 2020 roku. 
 

37 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 30.06.2020 
W I półroczu 2020 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 organizacjom 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. 
 

38 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 
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okres od 01 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku”.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. mimo panującej sytuacji epidemiologicznej Szpital realizował założenia 
programu naprawczego. 
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w II półroczu 2020 r. planowane jest przedstawienie 
Radzie Społecznej oraz podmiotowi tworzącemu, przez Dyrekcję Szpitala, informacji o stanie 
realizacji założeń oraz informacji o ryzykach związanych z ewentualnym brakiem realizacji 
niektórych z nich. 
 

39 Uchwała Nr XIX/337/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2019 r. w sprawie 
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 30.06.2020 
Z uwagi na swój status, Szpital w dniu 16 marca 2020 r. decyzją Wojewody Wielkopolskiego został 
przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. Wobec powyższego nie było możliwe podjęcie przez 
Dyrekcję Szpitala większości działań związanych z realizacją programu naprawczego. 
W II półroczu 2020 r. planowane jest przedstawienie przez Dyrekcję Szpitala - Radzie Społecznej 
oraz podmiotowi tworzącemu - informacji na temat ryzyk związanych z ewentualnym brakiem 
realizacji założeń programu naprawczego. 
 

40 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 30.06.2020 
W ramach urealnienia planu wydatków oraz potrzeb wynikających z realizacji Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 zaproponowano 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 zaproponowano 
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:  
Organizatorzy przygotowali szereg wykładów i zajęć warsztatowych. Program skupia się na 
wskazaniu czynników chroniących, czyli umiejętności życiowych związanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem w grupie społecznej. Nabyta wiedza ma wskazać właściwą drogę i stać się niejako 
barierą do podejmowania ryzykownych decyzji, a jednocześnie pomóc w prawidłowym 
funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Program skierowany do uczniów klas VII i VIII SP. 
Inauguracja programu odbyła się na początku marca 2020 r. Działania zostały wstrzymane 
w związku z zagrożeniem spowodowanym przez Covid-19. 
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2) Programu „Dopalacze niszczą życie. Wczesna interwencja uzależnień”, realizowanego przez 
Komendę Miejską Policji w Poznaniu, z planem finansowym wysokości 40 000,00 zł:  
Program prewencyjny "Dopalacze niszczą życie" ma na celu przekazanie wiedzy na temat 
konsekwencji psychologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji i środków 
odurzających, pokazanie jak ustrzec się przed czyhającymi zagrożeniami i jakie negatywne skutki ma 
zażywanie takich substancji. Poprzez realizację programu kreowane są prawidłowe wzorce życia 
wolnego od uzależnień, a także wskazywane są możliwości pomocy innym i alternatywy dla 
narkotyków i dopalaczy. Program prowadzony przez Policję w szkołach na terenie miasta Poznania. 
Działania zostały wstrzymane w związku z zagrożeniem spowodowanym przez Covid-19. 
 

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

na dzień 30.06.2020 
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; 
 

42 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 30.06.2020 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2020 podpisano z Fundacją SOWELO 
umowę dotyczące realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-
2020 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 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. 
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 361 494,90 
zł, w tym: 
a) 336 000,00 zł na realizację usługi asystenckiej, 
b) 25 500,00 zł na zakup biletów oraz ubezpieczenie asystentów, 
c) 1494,90 zł na obsługę programu przez Miasto Poznań. 
2) Środki z budżetu Miasta w kwocie 112 690 zł przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu 
przez organizację pozarządową. 
Projekt realizowany jest w okresie od  16.03.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 

43 Uchwała Nr XXII/407/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie nadania 
statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała uchyla obowiązujący Statut z dn. 19.11.2019 r. oraz uzupełnia katalog zadań statutowych, 
realizowanych w Poznańskim Centrum Świadczeń: 
 
- o przyjmowanie wniosków oraz wydawania wyprawki, o której mowa w uchwale 
Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia 
jednorazowego wsparcia rzeczowego ,,Wyprawka dla gzubka’’, 
 
- o przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, o której mowa w uchwale Nr X/72/VII/2015 Rady 
Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. z późn. zm. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi; 
 

44 Uchwała Nr XXII/415/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka 
Specjalistycznych Usług Medycznych”.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Zatwierdzono „Program naprawczy sporządzony dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
Medycznych”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który obejmuje: 
1) analizę otoczenia zewnętrznego i środowiska wewnętrznego podmiotu; 
2) działania naprawcze podjęte przez Ośrodek; 
3)analizę rentowności komórek organizacyjnych świadczących usługi medyczne wraz 
z rekomendacjami w zakresie dalszego postępowania; 
4)symulację przepływów pieniężnych POSUM bez działalności komórek organizacyjnych 
wykazujących skrajną nierentowność; 
5) przyjęte założenia dotyczące przychodów i kosztów ogółem Ośrodka; 
6) prognozę ekonomiczno-finansową za lata 2020-2021; 
7) podsumowanie. 
 

45 Uchwała Nr XXIII/441/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych skierował do ośrodka wsparcia dla 
osób bezdomnych i pozbawionych schronienia 362 osoby.    
Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych 
schronienia w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie sprawozdawczym oraz 
skierowanych wcześniej) – 351 osób, w tym:  
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego pobytu w ośrodku wsparcia – 150 osób, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  – 201 osób. 
Wysokość dochodów przekazanych za I półrocze 2020 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 
w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia 171 567,35 zł. 
 
Przedstawione dane w części dotyczą również uchwały Nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania 
z dnia 08-09-2015 r., która została uchylona przez niniejszą uchwałę. 
 

46 Uchwała Nr XXIV/461/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Poznaniu na 2020 rok. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
W ramach urealnienia planu wydatków i zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2020 rok, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XX/358/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 
2020, wprowadzono zmiany, które uwarunkowane są faktycznym zakresem realizowanych zadań. 
Uaktualniono plan wydatków na 2020 rok, przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację 
zadań wynikających z Programu przeznaczone zostały  środki finansowe w kwocie 17 383 177 zł. 
 

47 Uchwała Nr XXVI/477/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 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 2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Uchwałą z 28-04.2020 r, Rada Miasta Poznania przyjęła następujący podział środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
1. rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 418 000 zł, w tym: 
· zadania realizowane przez Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, w kwocie 393 000 zł; 
· zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w kwocie 25 000 zł, 
2. rehabilitacja społeczna – zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w łącznej 
kwocie 10 437 407 zł, w tym: 
· dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 
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ustawy – kwota 6 640 704 zł. 

48 Uchwała Nr XXVIII/499/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem 
założycielskim jest Miasto Poznań. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Zmiana uchwały była konieczna ze względu na aktualną sytuację epidemiczną (koronawirus) – 
zmieniono zasady zwalniania rodziców/opiekunów prawnych z opłaty za żłobek. 
 

49 Uchwała Nr XXVIII/500/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie przyjęcia 
Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
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 13/2020 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 i edukację małego dziecka. (zawarto 3 umowy na realizację zadania) 
2) Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności 
w wypełnianiu swoich zadań. (zawarto 5 umów na realizację zadania) 
3) Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci. (zawarto 4 umowy na realizację zadania) 
 
II. Konkurs nr 14/2020 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie „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) 
 
III. Konkursem nr 35/2020 ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta 
Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej". Środki budżetowe zostały wykorzystane na organizację zajęć edukacyjnych, 
kulturalnych i integracyjnych dla dzieci i rodzin (zawarto 6 umów na realizację zadania, z czego 
2 umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron z powodu odstąpienia Zleceniobiorcy od 
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realizacji zadania podyktowanego sytuacją epidemii na terenie Polski). 
 
IV. Konkurs nr 36/2020 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 
łączących zadania typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego. (zawarto 1 umowę). 
 

50 Uchwała Nr XXIX/522/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie realizacji  
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Usługi 
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Kolejne działania zostaną podjęte po podpisaniu umowy  z Wojewodą Wielkopolskim  w sprawie 
wysokości i trybu przekazania w 2020 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania 
w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze 
dla osób niepełnosprawnych”” edycja 2020. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przygotuje umowę do 
15 lipca 2020 r. 
 

51 Uchwała Nr XXIX/523/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie realizacji ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2020.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Kolejne działania zostaną podjęte po podpisaniu umowy  z Wojewodą Wielkopolskim  w sprawie 
wysokości i trybu przekazania w 2020 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania 
w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa” edycja 2020. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przygotuje umowę do 15 lipca 2020 
r. 
 

52 Uchwała Nr XXX/531/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
Rozszerzenie katalogu jednostek budżetowych Miasta obsługiwanych przez Centrum Usług 
Wspólnych o kolejne placówki oświatowe ma na celu poprawę jakości obsługi finansowo-księgowej, 
jak również zapewnienie jednolitego standardu realizowanych w tym zakresie zadań. W związku ze 
wspólną obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w celu ciągłości realizacji zadania,  
począwszy od maja 2020 r. CUW przejęło obsługę socjalną wymienionych w uchwale jednostek 
oświatowych.  Z uwagi na wynikający z przepisów prawa, przypadający na maj odpis ZFŚS  oraz 
konieczność rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o wsparcie socjalne,  a także wypłaty 
świadczeń dla pracowników 43 jednostek oświatowych termin przejęcia, ustalony na 1 maja 
2020 r., jest terminem granicznym. Placówki oświatowe z własnej inicjatywy zgłosiły 
zainteresowanie taką formą obsługi. 
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53 Uchwała Nr XXX/532/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie przyjęcia 
programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
25 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Poznania skierował uchwałę do Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, celem realizacji. 
 

54 Uchwała Nr XXX/536/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli działalności 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2020 
25 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Poznania skierował uchwałę do Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, celem realizacji. 
 

 
 
 
Ogółem uchwał Rady Miasta Poznania : 435 
Sporządził: Bartosz Wojciech
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1 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 
Uchwałą nr XXVII/486/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie 
ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu uchylono Uchwałę nr XXV/235/V/2007 Rady Miasta 
Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy R. Dmowskiego, Drużynowa oraz Górecka" 
w Poznaniu. 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
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- 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. 
 
Uchwałą nr XXVII/486/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie 
ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu uchylono Uchwałę nr XXV/236/V/2007 Rady Miasta 
Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Rejon między ulicą Górecką, Drużynową oraz torami 
kolejowymi" w Poznaniu. 
 

3 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
 
Uchwałą nr XXVII/486/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie 
ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu uchylono Uchwałę nr XXV/237/V/2007 Rady Miasta 
Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy R. Dmowskiego i J. Krauthofera" w Poznaniu. 
 

4 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 : Zrealizowane 
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Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
10 marca 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXIV/460/VIII/2020 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr LIV/716/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie 
wsparcia budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. 
 

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

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Umowa nr 682/2010/00004137/00  
stan zadłużenia: 0,00 zł 
W dniu 20 lutego 2020 roku Miasto Poznań dokonało przedpłaty dwóch ostatnich rat kapitału 
w łącznej wysokości 9.800.000,00 zł i tym samym kredyt udzielony przez konsorcjum banków: ING 
Bank Śląski S.A. i mBank S.A. w 2010 r. w kwocie 101.840,22 zł został całkowicie spłacony. W dniu 
20 lutego br. zostały uregulowane również odsetki w wysokości 54.590,03 zł. Ponadto w celu 
spełnienia zapisów umowy Miasto przekazało wymagane przez Banki sprawozdania budżetowe za 
IV kwartał 2019 roku. 
 

6 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Na podstawie zmiany Ustawy o transporcie drogowym, z dniem 01.01.2020 r. zniesiono obowiązek 
uzyskania egzaminu taxi dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe taksówką. 
 

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

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w drodze inkasa 
w I półroczu 2020 r. wyniosły 533.720,05 zł. Inkasentom opłaty skarbowej w ww. okresie wypłacono 
wynagrodzenie w wysokości 41.968,00 zł. 
 

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

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została uchylona na mocy uchwały Nr XXIII/441/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 
25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 
dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
 

9 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
- 16.01.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXIII/429/VIII/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 2340 z dnia 10 marca 2020 r. Uchwała weszła w życie 25 marca 
2020 r. 
 

10 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
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- do 06.02.2020 r. - zbieranie uwag do projetu planu, 
- 27.02.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXVII/487/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 4177 z dnia 15 maja 2020 r. Uchwała weszła w życie 30 maja 
2020 r. 
 

11 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
- 09.01.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXIII/430/VIII/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 2343 z dnia 10 marca 2020 r. Uchwała weszła w życie 25 marca 
2020 r. 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
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- 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, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXIII/429/VIII/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 2340 z dnia 10 marca 2020 r. Uchwała weszła w życie 25 marca 
2020 r. 
 

13 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXIII/428/VIII/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 2339 z dnia 10 marca 2020 r. Uchwała weszła w życie 25 marca 
2020 r. 
 

14 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
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- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 
W dniu 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. 
 

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

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Kredyty udzielone przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział we Wrocławiu w 2018 r. na 
podstawie umów nr 2687216/135-137/JST/POZ/18 zostały całkowicie spłacone w dniu 
17 października 2019 r. 
 

16 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
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 
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. 
 

17 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXVI/475/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 
2020 r. 
 

18 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 : Zrealizowane 
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Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwalone stawki stanowiły 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. 
 

19 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została zrealizowana w 2019 roku (okres realizacji: 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r). 
 

20 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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. 
Uchwałą nr XXII/389/VIII/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia uchylono Uchwałę 
nr LXXV/1411/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13 listopada 2018 r. 
 

21 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
W I półroczu 2020 r. firma audytorska przeprowadziła roczne badanie sprawozdania finansowego 
Miasta Poznania za rok 2019. 
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22 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wzory formularzy zostały udostępnione na stronie internetowej Miasta Poznania, a także 
w Oddziałach realizujących uchwałę. Formularze stanowią podstawę do wymiaru podatku. 
 

23 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Aktem notarialnym nr Rep. A 4391/2020 z dnia 19.06.2020 r. Miasto Poznań sprzedało udział 
wynoszący 12296/12966 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Poznaniu przy 
ul. Fabianowo 29 na rzecz Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. 
 

24 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała zrealizowana w 2019 roku. Na realizację MPPiRPA w Poznaniu na 2019 rok Miasto 
zaplanowało środki finansowe w kwocie 13 970 000,00 zł. 
 

25 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Siedziba Zespołu Szkół została zmieniona na podstawie uchwały Nr XXIII/438/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania z dnia 25 lutego 2020 r. 
 

26 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 : Zrealizowane 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

189  

Lp Stan realizacji 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Na 2020 r. został przyjęty nowy Program - Uchwała Nr XXIV/459/VIII/2020 Rady Miasta Poznania 
z dnia 10.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2020. 
 

27 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
- 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, 
- od 06.02. do 05.03.2020 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 13.02.2020 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 19.03.2020 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 09.04.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
 
Plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/503/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp., poz. 4412 z dnia 29 maja 2020 r. Uchwała weszła w życie 
13 czerwca 2020 r. 
 

28 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Łącznie rozpatrzono 47 wniosków o przyznanie bonifikaty wynikającej z ww. uchwały. 
 

29 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. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Zgodnie z uchwałą udzielono 26 beneficjentom dofinansowania na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z czego 
2 inwestorów zrezygnowało z przyznanej dotacji.  
Zgodnie z treścią umów dotacja jest przekazywana po zakończeniu prac dotacyjnych i po odbiorze 
prac . Wszystkie prace dotacyjne zakończono w terminie oraz przekazano środki finansowe 
realizatorom umów. 
 

30 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała realizowana przez Aquanet S.A. Została uchylona uchwałą Nr XXVIII/496/VIII/2020 RMP 
z dnia 19-05-2020 r. 
 

31 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, na podstawie danych pozyskanych 
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. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 
11 lutego 2020 r. 
 

32 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
w związku ze zmianą przepisów prawnych (głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). 
Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
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wniesiona skarga przez Radę Miasta Poznania. Sprawę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd 
Administracyjny – oddalając skargę w całości. 
W związku z powyższym, nie planuje się podejmowania dalszych czynności związanych z uchwałą. 
 

33 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
w związku ze zmianą przepisów prawnych (głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). 
Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
wniesiona skarga przez Radę Miasta Poznania. Sprawę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd 
Administracyjny – oddalając skargę w całości. 
W związku z powyższym, nie planuje się podejmowania dalszych czynności związanych z uchwałą. 
 

34 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
w związku ze zmianą przepisów prawnych (głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). 
Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
wniesiona skarga przez Radę Miasta Poznania. Sprawę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd 
Administracyjny – oddalając skargę w całości. 
W związku z powyższym, nie planuje się podejmowania dalszych czynności związanych z uchwałą. 
 

35 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Konieczność nadania nowego statutu wynikała z potrzeby jego aktualizacji, przede wszystkim 
w związku ze zmianą przepisów prawnych (głównie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). 
Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze i orzekł nieważność uchwały. Została 
wniesiona skarga przez Radę Miasta Poznania. Sprawę rozstrzygnął Wojewódzki Sąd 
Administracyjny – oddalając skargę w całości. 
W związku z powyższym, nie planuje się podejmowania dalszych czynności związanych z uchwałą. 
 

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

Kategoria : Sprawy organizacyjne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 22-01-2020 (sygn. akt IVSA/Po 763/19) uchylił w części 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. nr KN-
I.4131.1.252.2019.16 (orzekające o nieważności uchwały RMP). 
 

37 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Podjęcie uchwały Nr XVII/274/VIII/2019 z dnia 24-09-2019 r. sprawiło, że uchwała 
Nr XV/219/VIII/2019 została zrealizowana. Zmianie uległy wysokości dotacji celowej ze środków 
z budżetu Miasta. 
 

38 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Aktem notarialnym nr Rep. A 2343/2020 z dnia 24.04.2020 r. Miasto Poznań sprzedało prawo 
własności  nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 35 na rzecz Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
 

39 Uchwała Nr XV/229/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. w sprawie udzielenia 
dotacji w 2019 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii 
Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Udzielono dotacji Klasztorowi Franciszkanów na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia 
zabytku. Umowę podpisano, prace zostały odebrane, a środki finansowe przekazane. 
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40 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwałę nr XV/232/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia 
realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie" przekazano 
Zarządowi Zieleni Miejskiej do realizacji. 
Zgodnie z uchwałą w 2019 roku ZZM wykonał naprawy i odtworzenia dwóch kładek, natomiast 
z uwagi na brak środków nie wykonano napraw nawierzchni alejek. Prace zostały wykonane pod 
nadzorem herpetologa i odebrane w dniu 27.09.2019 r. 
 

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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została zrealizowana w 2019 roku. 
 

42 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w całości skargę wniesioną przez Radę Miasta. 
 

43 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w całości skargę wniesioną przez Radę Miasta. 
 

44 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. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w całości skargę wniesioną przez Radę Miasta. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w całości skargę wniesioną przez Radę Miasta. 
 

46 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Przedmiotowa pozytywna opinia Rady została wykorzystana przez Uniwersytet przy ubieganiu się 
o rozszerzenie prowadzonej działalności. Sprawa zakończyła się wydaniem w dniu 30 grudnia 2019 
r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmiany zezwolenia – rozszerzenie działalności 
o drobne ssaki. Obecnie Uniwersytet świadczy na rzecz Miasta Poznań usługi w zakresie udzielania 
pomocy weterynaryjnej dla ptaków i drobnych ssaków. 
 

47 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Na mocy uchwały Nr XXII/404/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 11.02.2020 r., z dniem 31 sierpnia 
2020 r. likwiduje się II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu. 
 

48 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 : Zrealizowane 
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Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Przedstawiciele Miasta czynnie uczestniczyli w Zgromadzeniach Związku. Dwóch przedstawicieli 
Miasta Poznań pełni funkcję członka Zarządu ZM GOAP. 
 

49 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w drodze inkasa 
w I półroczu 2020 r. wyniosły 533.720,05 zł. Inkasentom opłaty skarbowej w ww. okresie wypłacono 
wynagrodzenie w wysokości 41.968,00 zł 
 

50 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchylona uchwałą nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r.  
Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa Uchwała nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego 
Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. 
 

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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała zrealizowana na dzień 31.12.2019 r. 
 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

196  

Lp Stan realizacji 

 

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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała uchylona na mocy uchwały Nr XXII/407/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 
2020 r. 
 

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

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Od 1 stycznia 2020 r. Pływalnia Miejska Atlantis została przyjęta w struktury organizacyjne 
Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Skutecznie przeprowadzono procesy formalno-prawne, 
organizacyjne i kadrowe. 
 

54 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała uchylona Uchwałą nr XXIV/448/VIII/2020 z dnia 10 marca 2020 r. 
 

55 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania weszła w życie 1 stycznia 
2020 r. Regulamin stanowiący załącznik do ww. uchwały został wdrożony. 
 

56 Uchwała Nr XXII/375/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie wyrażenia 
opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Na podstawie przedłożonego wniosku,  Rada Miasta Poznania wyraziła pozytywną opinię dotyczącą 
utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt. 
 

57 Uchwała Nr XXII/376/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Filipiny i Konstancji Studzińskich. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego.  
 
 

58 Uchwała Nr XXII/377/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Klementyny Śliwińskiej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

59 Uchwała Nr XXII/378/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Gerarda Labudy. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
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- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

60 Uchwała Nr XXII/379/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nadania 
drodze wewnętrznej nazwy Szafranowa. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
4 lutego 2020 r. pod poz. 1285.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej do Urzędu Statystycznego 
m. Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

61 Uchwała Nr XXII/380/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nadania 
ulicy nazwy Przedwiośnia. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
4 lutego 2020 r. pod poz. 1286.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego. 
 

62 Uchwała Nr XXII/381/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nadania 
drodze wewnętrznej nazwy Orłowska. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
4 lutego 2020 r. pod poz. 1287.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
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- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej do Urzędu Statystycznego 
m. Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

63 Uchwała Nr XXII/382/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Stanisława Powalisza. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

64 Uchwała Nr XXII/383/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nadania 
ulicy nazwy Portowa. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
4 lutego 2020 r. pod poz. 1288.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego. 
 

65 Uchwała Nr XXII/384/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie nadania 
parkowi nazwy Forteczny. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy parkowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego. 
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66 Uchwała Nr XXII/385/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w w sprawie nazwania 
skweru imieniem Jerzego Mielocha. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

67 Uchwała Nr XXII/390/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 1289 z dnia 4 lutego 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 19 lutego 2020 r. 
 

68 Uchwała Nr XXII/391/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. T. Mateckiego – część A” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 1312 z dnia 5 lutego 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 20 lutego 2020 r. 
 

69 Uchwała Nr XXII/394/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

70 Uchwała Nr XXII/395/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie zmian 
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w budżecie Miasta Poznania na rok 2020. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

71 Uchwała Nr XXII/396/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchylona uchwałą nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r.  
Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa Uchwała nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego 
Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. 
 

72 Uchwała Nr XXII/398/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie przyjęcia od 
Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Ze względu na zakończenie okresu trwania kwalifikacji wojskowej w dniu 13.03.2020 r. uchwała 
została zrealizowana. Niewykorzystane środki otrzymane na realizację uchwały zostały zwrócone 
w maju 2020 r. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 

73 Uchwała Nr XXII/399/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia 
jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla gzubka”. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Zmianie uległ termin składania wniosków o przyznanie wyprawki – z 1 do 3 miesięcy od urodzenia 
dziecka. 
 

74 Uchwała Nr XXII/400/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. zmieniająca uchwałę 
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Nr XV/243/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia 
poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Celem wprowadzenia zmiany w uchwale jest  dodatkowo umożliwienie częściowego pokrycia opłat 
za pobyt dziecka także w takim żłobku niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt 
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania 
w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na 
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 i 2021 
roku – Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dzieckiem w wieku od 
ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla przedsiębiorców) w ramach trwałości projektu ,,Poprawa 
dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Poznania. 
 

75 Uchwała Nr XXII/403/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. 
w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.    
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Sporządzono tekst jednolity uchwały na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych . 
 

76 Uchwała Nr XXII/408/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Dom Pomocy Społecznej  im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy 
ul. Niedziałkowskiego 22 jest miejską jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Dom działa jako 
jednostka budżetowa w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających 
całodobowej opieki. Celem działalności domu jest wspomaganie i wspieranie niepełnosprawnych 
oraz chorych mieszkańców w codziennych sytuacjach życiowych i stwarzanie im optymalnych 
warunków do rozwoju osobistego, prowadzącego do usamodzielnienia. Ustawa o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 12 ust. 2) wskazuje, że miejska jednostka budżetowa 
działać winna na podstawie statutu nadanego przez radę miasta. Przedmiotowa uchwała stanowi 
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realizację ww. obowiązku i wynika z konieczności uzupełnienia zapisów oraz dokonania 
standaryzacji. 
 

77 Uchwała Nr XXII/409/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 
27/29. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu położony przy ul. Bukowskiej 27/29 jest miejską jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej. Dom działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu zapisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dom przeznaczony jest dla osób 
w podeszłym wieku, wymagających całodobowej opieki. Celem działalności Domu jest 
wspomaganie i wspieranie niepełnosprawnych oraz chorych mieszkańców w codziennych 
sytuacjach życiowych i stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju osobistego, 
prowadzącego do usamodzielnienia. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 
12 ust. 2) wskazuje, że miejska jednostka budżetowa działać winna na podstawie statutu nadanego 
przez radę miasta. Przedmiotowa uchwała stanowi realizację ww. obowiązku i wynika 
z konieczności uzupełnienia zapisów oraz dokonania standaryzacji. 
 

78 Uchwała Nr XXII/410/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 
11/13.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu położony przy ul. Konarskiego 11/13 jest miejską jednostką 
organizacyjną pomocy społecznej. Dom działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu zapisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dom przeznaczony jest dla osób 
przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki. Celem działalności Domu jest 
wspomaganie i wspieranie niepełnosprawnych oraz chorych mieszkańców w codziennych 
sytuacjach życiowych i stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju osobistego, 
prowadzącego do usamodzielnienia. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 
12 ust. 2) wskazuje, że miejska jednostka budżetowa działać winna na podstawie statutu nadanego 
przez radę miasta. Przedmiotowa uchwała stanowi realizację ww. obowiązku i wynika 
z konieczności uzupełnienia zapisów oraz dokonania standaryzacji. 
 

79 Uchwała Nr XXII/411/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy 
ul. Mielżyńskiego 24. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 
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na dzień 30.06.2020 
Centrum Inicjatyw Senioralnych jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Nr LXIV/898/V/2009 
Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. Od początku jego istnienia stanowi istotne miejsce aktywizacji osób w wieku 
senioralnym. Zmiana statutu wynika z konieczności uszczegółowienia zapisów dotyczących pracy 
i koordynacji polityki prowadzonej względem osób w wieku emerytalnym przez CIS. Przedmiotowa 
uchwała wynika z konieczności uzupełnienia zapisów oraz dokonania standaryzacji. 
 

80 Uchwała Nr XXII/412/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” 
w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 11. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu, mieszczące się przy 
ul. Sienkiewicza 11, jest jednostką budżetową Miasta Poznania, realizującą zadania w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych wskazuje, iż miejska jednostka budżetowa winna działać na podstawie 
statutu nadanego przez Radę Miasta Poznania. Wprowadzenie zmian do statutu wynika 
z konieczności uściślenia zapisów dotyczących ustalania regulaminu organizacyjnego oraz 
uporządkowania przepisów dotyczących gospodarki finansowej Centrum. 
 

81 Uchwała Nr XXII/413/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Zmiana statutu wynikała z dołączenia kolejnych jednostek oświatowych (w § 3 pkt. 2 dodano ww. 
jednostki w ppkt. od 20-65), które będą obsługiwane przez CUW oraz konieczności 
uszczegółowienia (w § 3 pkt. 5 i 6) zapisów dotyczących pracy i współpracy pomiędzy CUW 
a jednostkami przez niego obsługiwanymi. 
 

82 Uchwała Nr XXII/417/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody - grupy drzew "Kobylepole". 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z 24 lutego 2020 r., 
poz. 1760. Zgodnie z art. 113 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, przedłożono akt prawny 
Generalnemu i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 
 

83 Uchwała Nr XXIII/428/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Berdychowo” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 2339 z dnia 10 marca 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 25 marca 2020 r. 
 

84 Uchwała Nr XXIII/429/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej 
i Prusimskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 2340 z dnia 10 marca 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 25 marca 2020 r. 
 

85 Uchwała Nr XXIII/430/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 2343 z dnia 10 marca 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 25 marca 2020 r. 
 

86 Uchwała Nr XXIII/436/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie nadania 
imienia Przedszkolu nr 189 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 105. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała weszła w życie. Z dniem 20 kwietnia 2020 r. Przedszkolu nr 189 w Poznaniu, os. Bolesława 
Śmiałego 105,  nadano imię ,,Śmiałkowo”. 
 

87 Uchwała Nr XXIII/437/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie zamiaru 
przekształcenia  Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 11.09.2020 

206  

Lp Stan realizacji 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Rada Miasta podjęła uchwałę o przekształceniu w dniu 31 marca 2020 r. (uchwała Nr 
XXV/467/VIII/2020). 
 

88 Uchwała Nr XXIII/439/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie pokrycia 
straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Rada Miasta Poznania postanowiła o pokryciu straty netto za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. 
Franciszka Raszei w kwocie 727 066,95 zł. Środki finansowe zostały przekazane do podmiotu 
leczniczego. 
 

89 Uchwała Nr XXIII/440/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie pokrycia 
straty netto za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Rada Miasta Poznania postanowiła o pokryciu straty netto za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka 
Specjalistycznych Usług Medycznych w kwocie 350 720,71 zł. Środki finansowe zostały przekazane 
do podmiotu leczniczego. 
 

90 Uchwała Nr XXIV/444/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu 
 

91 Uchwała NrNr XXIV/445/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2020. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu 
 

92 Uchwała Nr XXIV/460/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. uchylająca uchwałę Nr 
LIV/716/V/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wsparcia budowy Zachodniego Centrum 
Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Z powodu braku postępów w realizacji inwestycji Rada Miasta Poznania na mocy uchwały Nr 
XXIV/460/VIII/2020 z dnia 10.03.2020 r. uchyliła uchwałę Nr LIV/716/V/2009 z dnia 12 maja 2009 r. 
w sprawie wsparcia budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. 
 

93 Uchwała Nr XXIV/450/VIII/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ul. 
Bożydara w Poznaniu 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 2807 z dnia 23 marca 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 23 kwietnia 2020 r. 
 

94 Uchwała Nr XXV/470/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Centrum Usług Wspólnych jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Nr LVII/1065/VII/2017 
Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
oraz nadania mu statutu. Niniejsza zmiana statutu wynikała z dołączenia kolejnych jednostek 
oświatowych, które będą obsługiwane przez CUW oraz konieczności uszczegółowienia zapisów 
dotyczących pracy i współpracy pomiędzy CUW a jednostkami przez niego obsługiwanymi. 
 

95 Uchwała Nr XXV/465/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31-03-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXII/396/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.  zmieniającą 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchylona uchwałą nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r.  
Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa Uchwała nr XXVIII/497/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, 
Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
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na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego 
Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. 
 

96 Uchwała Nr XXVI/473/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała obowiązywała do 30 czerwca 2020 r. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w drodze inkasa 
w I półroczu 2020 r. wyniosły 533.720,05 zł. Inkasentom opłaty skarbowej w ww. okresie wypłacono 
wynagrodzenie w wysokości 41.968,00 zł 
 

97 Uchwała Nr XXVI/476/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Poznań.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała wprowadziła zmianę w miesięcznych kwotach dodatku za trudne warunki pracy. 
 

98 Uchwała Nr XXVI/478/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. w sprawie zasad 
i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wojewoda Wielkopolski,  rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 03.06.2020r., stwierdził nieważność 
uchwały, wstrzymując tym samym realizację programu. Przygotowano nową uchwałę, 
uwzględniającą sugestie Wojewody Wielkopolskiego. Nowa uchwała została podjęta 9 czerwca 
2020 r. 
 

99 Uchwała Nr XXVI/482/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych 
z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 
manipulacyjnej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała uchyliła pkt 6 i 7 uchwały Nr XIX/248/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 
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2015 r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat 
dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz 
wysokości opłaty manipulacyjnej. Uchwała Nr XIX/248/VII/2015 traci moc z dniem 1 lipca 2020 r. 
 

100 Uchwała Nr XXVI/484/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28-04-2020 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Wojewoda Wielkopolski na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego nr KN-I.4131.1.339.2020.16 
z dnia 3 czerwca 2020 r. orzekł nieważność § 1 ust. 3 uchwały Nr XXVI/484/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania z dnia 28.04.2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie miasta Poznania (dotyczącego sposobu dokonywania zmian w treści załączników do 
uchwały). 
 

101 Uchwała Nr XXVII/487/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 4177 z dnia 15 maja 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 30 maja 2020 r. 
 

102 Uchwała Nr XXVII/488/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – Południe – część A” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 4179 z dnia 18 maja 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 2 czerwca 2020 r. 
 

103 Uchwała Nr XXVII/489/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2020 r. w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Zagórza” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została zrealizowana w związku z podjęciem uchwały Nr XXVIII/503/VIII/2020 Rady Miasta 
Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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„W rejonie Zagórza” w Poznaniu. 
 

104 Uchwała Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie 
powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
W związku z upływem czteroletniej kadencji rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań, powołanych uchwałą 
Rady Miasta Poznania Nr XXIX/433/VII/2016 z dnia 17 maja 2016 r. ze zm., konieczne było 
powołanie nowych rad społecznych na kolejną kadencję. 
 

105 Uchwała Nr XXVIII/502/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Mogileńskiej 42. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
W związku z upływem czteroletniej kadencji rady społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, powołanej uchwałą Rady Miasta 
Poznania XXIX/432/VII/2016 z dnia 17 maja 2016 r. ze zm., konieczne było powołanie nowego 
składu rady społecznej na kolejną kadencję. 
 

106 Uchwała Nr XXVIII/503/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19-05-2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Zagórza” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 4412 z dnia 29 maja 2020 r. 
Uchwała weszła w życie 13 czerwca 2020 r. 
 

107 Uchwała Nr XXIX/518/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Stanisława Pawlickiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Podjęto następujące czynności: 
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- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

108 Uchwała Nr XXIX/519/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie nadania 
drodze wewnętrznej nazwy Wdzięczna. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 
czerwca 2020 r. pod poz. 5074.  
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej do Urzędu Statystycznego 
m. Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

109 Uchwała Nr XXIX/520/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2020 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Milana Kwiatkowskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2020-06-30 

na dzień 30.06.2020 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
Podjęto następujące czynności: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków), 
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego. 
 

110 Uchwała Nr XXX/525/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

111 Uchwała Nr XXX/526/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2020. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

 

na dzień 30.06.2020 
Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

 
Sporządził : Bartosz Wojciech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………….. 


