
 

Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na 

terenach przekazanych osiedlom do korzystania zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz terenach 

administrowanych przez ZKZL 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania  
 

Kwota 

Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole 

Budowa placu zabaw 
ul. Żelazna - 
porozumienie ZKZL 

Doposażono w urządzenie 
zabawowe plac zabaw oraz 
przeniesiono altanę 
śmietnikową na terenie 
administrowanym przez ZKZL 
(zadanie inwestycyjne) 

48.825,00 zł 

Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole 

Doposażenie terenu w 
urządzenie zabawowe 
ul. Wandy/Sabiny 

Doposażono w urządzenie 
zabawowe plac zabaw 
(zadanie inwestycyjne) 

16.482,00 zł 

Fabianowo-Kotowo 
Projekt koncepcyjny 
placu zabaw ul. 
Fabianowo 

Zlecono wykonanie 
dokumentacji projektowej 
zagospodarowania terenu 
(zadanie inwestycyjne) 

13.038,00 zł 

Głuszyna 

Budowa studni na 
OSiR Głuszyna wraz z 
badaniami 
geologicznymi 

Wykonano I etap inwestycji 
projekt robót geologicznych 
oraz pozyskano niezbędne 
zezwolenia do zlecenia 
dalszego etapu prac (zadanie 
inwestycyjne) 

19.557,00 zł 

Górczyn 

Doposażenie terenu w 
urządzenia zabawowe 
ul. Górnicza i 
Andrzejewskiego 

Doposażono w urządzenie 
zabawowe plac zabaw 
(zadanie inwestycyjne) 

34.071,00 zł 

Grunwald Północ 

Modernizacja chodnika 
między ul. Płomienną 
a ul. Swoboda, 
modernizacja terenu 
zielonego ul. Swoboda 

Zmodernizowano istniejący 
chodnik oraz pas zieleni na 
terenach administrowanych 
przez ZKZL (zadanie 
inwestycyjne) 

50.000,00 zł 

Kwiatowe 

 

Remont nawierzchni 
boiska ul. Krokusowa 

Wykonano remont 
uszkodzonego fragmentu 
płyty boiska piłkarskiego 
(zadanie inwestycyjne) 

23.357,70 zł 

Ławica 
Doposażenie terenu w 
urządzenia zabawowe 
ul. Szczurkiewiczów 

Doposażono w urządzenie 
zabawowe plac zabaw 
(zadanie inwestycyjne) 

20.418,00 zł 

Morasko-Radojewo 
Zagospodarowanie 
terenu ul. Morasko 
 

Wymiana urządzeń 
zabawowych placu zabaw 
wykonanie ścieżek 
utwardzonych budowa 
oświetlenia, mała architektura 
(zadanie inwestycyjne) 

179.899,98 zł 

Morasko-Radojewo 

Remont ogrodzenia i 
zabezpieczenie boiska 
na obiekcie przy ul. 
Morasko 

Wyremontowano istniejące 
ogrodzenie oraz 
zabezpieczono boisko przed 
dostępem dzikich zwierząt 
(zadanie inwestycyjne) 

14.760,00 zł 



Winiary 

Inwentaryzacja zieleni, 
projekt zieleni, projekt 
zagospodarowania 
części działki WCRS 

Wykonano dokumentację 
projektową (zadanie 
inwestycyjne) 

30.750,00 zł 

Winiary 

Modernizacja 
ogrodzenia na os. 
Powstańców 
Warszawy 

Zmodernizowano częściowo 
ogrodzenie obiektu (zadanie 
inwestycyjne) 

35.000,00 zł 

Winiary 

 

Modernizacja 
nawierzchni boiska na 
os. Powstańców 
Warszawy 

Zmieniono nawierzchnię 
boiska na poliuretanową 
(zadanie inwestycyjne) 

39.975,00 zł 

Źródło: UMP 

 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi Nowe 

Miasto, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim 

jednostkom organizacyjnym 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania  
 

Kwota 

Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole Modernizacja dojścia i 

ogrodzenia kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego 
przy ul. Grodnickiej 

Utwardzenie błotnistego 
dojścia do kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 
przy ul. Grodnickiej wraz z 
modernizacją ogrodzenia 
(zadanie inwestycyjne) 

20.000,00 zł 

Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole Modernizacja wybiegu 

dla psów 

Modernizacja wybiegu dla 
psów w lesie pomiędzy 
Stawem Olszak a Stawem 
Browarnych - etap I 
(zadanie inwestycyjne) 

20.000,00 zł 

Chartowo 
Skład i druk czasopisma 
osiedlowego 

Skład i druk gazetki 
osiedlowej „Głos 
Chartowa” 3 numery  
(zadanie nieinwestycyjne) 

9.066,00 zł 

Główna 
Podsumowanie konkursu 
„Zielony Poznań”  

Zakup nagród o 
charakterze ogrodniczym 
(zadanie nieinwestycyjne) 

2.000,00 zł 

Główna 
Montaż oświetlenia 
świątecznego 

Na terenie Osiedla 
zamontowano oświetlenie 
świąteczne (zadanie 
nieinwestycyjne)   

10.000,00 zł 

Główna Dofinansowanie zakupu 
defibrylatora dla Straży 
Miejskiej Referat Nowe 
Miasto  

Zakupiono defibrylator  – 
(zadanie nieinwestycyjne) 

5.000,00 zł 

Główna 

Modernizacja parku im.          
K. T. Kirschke 

Wymiana urządzeń 
zabawowych, 
modernizacja ścieżek w 
parku (zadanie 
inwestycyjne) 

130.301,00 zł 



Główna 
Wykonanie oświetlenia 
Kościoła na ul. Mariackiej 

Montaż stałego 
oświetlenia  (zadanie 
inwestycyjne) 

60.000,00 zł 

Główna Rozbudowa monitoringu 
w parku im. Ks. T. 
Kirschke 

Montaż kamer monitoringu 
(zadanie inwestycyjne) 

20.000,00 zł 

Głuszyna Budowa zatoki 
autobusowej przy ul. 
Sypniewo (przystanek linii 
autobusowej nr 58 
"Piotrowo"- strona 
północna 

Budowa zatoki 
autobusowej (zadanie 
inwestycyjne) 

161.000,00 zł 

Głuszyna 

Utrzymanie terenów 
przekazanych osiedlu do 
korzystania 

Prace utrzymaniowe na 
terenie obiektu 
sportowego  (opłaty za 
zużycie wody i energii 
elektrycznej, pielęgnacja 
nasadzeń), (zadanie 
nieinwestycyjne) 

130.648,00 zł 

Krzesiny-Pokrzywno-
Garaszewo 

Skład i druk czasopisma 
osiedlowego 

Skład i druk gazetki 
osiedlowej „Wieści z 
przedmieści Osiedla 
Krzesiny-Pokrzywno-
Garaszewo”, 2 numery 
(zadanie nieinwestycyjne) 

2.397,00 zł 

Krzesiny-Pokrzywno-
Garaszewo 

Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
chodnika wraz z 
oświetleniem oraz 
budowa chodnika ulicy - 
łącznika od ul. 
Tarnowskiej do ul. Nad 
Krzesinką z możliwością 
etapowania 

Opracowanie projektu 
chodnika wraz z 
oświetleniem oraz budowa 
chodnika ulicy - łącznika 
od ul. Tarnowskiej do ul. 
Nad Krzesinką z 
możliwością etapowania 
(zadanie inwestycyjne- 
GRANT) 

210.133,00 zł 

Rataje 
Skład i druk czasopisma 
osiedlowego 

Skład i druk gazetki 
osiedlowej „Głos Rataj”,                
4 numery (zadanie 
nieinwestycyjne) 

30.000,00 zł 

Rataje 

Organizacja imprez 
osiedlowych                                 
o charakterze 
rekreacyjno-sportowym 

Organizacja Akcji Lato dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Osiedla- zakup biletów 
wstępu do ośrodków 
sportowych i 
rekreacyjnych (zadanie 
nieinwestycyjne)  

12.000,00 zł 

Rataje 
Budowa parku na os. 
Armii Krajowej 

Budowa infrastruktury 
parkowej ze ścieżkami i 
oświetleniem (zadanie 
inwestycyjne) 

790.529,00 zł 

Rataje 
Rozbudowa monitoringu 
na terenie Osiedla 

Doposażenie istniejących 
punktów  monitoringu w 
dodatkowe kamery 
(zadanie inwestycyjne) 

225.000,00 zł 



Starołęka-Minikowo-
Marlewo 

Podsumowanie konkursu 
Zielony Poznań 

Zakup kart 
podarunkowych (zadanie 
nieinwestycyjne)  

6.000,00 zł 

Starołęka-Minikowo-
Marlewo Skład i druk czasopisma 

osiedlowego 

Skład i druk gazetki 
osiedlowej „Nasza 
Starołęka”, 3 numery 
(zadanie nieinwestycyjne) 

3.156,00 zł 

Starołęka-Minikowo-
Marlewo 

Remonty ulic i chodników  

Remont chodnika w ul. 
Kotwicza oraz remont 
chodnika w ul. Dziedzickiej 
(zadanie nieinwestycyjne) 

130.000,00 zł 

Starołęka-Minikowo-
Marlewo 

Utrzymanie i konserwacja 
placu zabaw i terenów 
rekreacyjnych w rejonie 
jeziora Czapnica i wokół 
fortu przy ul. Książęcej  

Kontrola urządzeń 
zabawowych i sportowych 
oraz utrzymanie porządku 
i czystości (zadanie 
nieinwestycyjne) 

15.000, 00 zł 

Starołęka-Minikowo-
Marlewo 

Opracowanie projektów 
na przebudowę oraz 
przebudowa ulic: 
Soleckiej, 
Tomaszowskiej, 
Ćmielowskiej, 
Lubartowskiej i 
Klimontowskiej od ul. 
Staszowskiej do nr 23 

Opracowanie projektów na 
przebudowę oraz 
przebudowa ulic: 
Soleckiej, Tomaszowskiej, 
Ćmielowskiej, 
Lubartowskiej i 
Klimontowskiej od ul. 
Staszowskiej do nr 23 
(zadanie inwestycyjne) 

76.875,00 zł 

Szczepankowo-Spławie-
Krzesinki 

Budowa chodnika w ul. 
Porzeczkowej wraz z 
poszerzeniem przepustu i 
wyznaczeniem przejścia 
dla pieszych przez ul. 
Szczepankowo 

Budowa chodnika wraz z 
wyznaczeniem przejścia 
dla pieszych przez ul. 
Szczepankowo (zadanie 
inwestycyjne) 

400.000,00 zł 

Warszawskie-Pomet-
Maltańskie 

Remonty chodników – ul. 
Goplańska (na odcinku 
od ul. Nowogrodzkiej do 
ul. Mińskiej) 

Remont chodnika w ul. 
Goplańskiej (zadanie 
nieinwestycyjne) 

51.364,00 zł 

Warszawskie-Pomet-
Maltańskie 

Ułożenie nowego 
dywanika asfaltowego na 
jezdni na odcinku od ul. 
Warszawskiej do granicy 
terenu Spółdzielni 
"Pomet" na wysokości 
numeru ul. Warszawska 
70-75 

Naprawa nawierzchni 
jezdni przy wjeździe na 
teren osiedla „Pomet” 
(zadanie nieinwestycyjne) 

55.600,00 zł 

Warszawskie-Pomet-
Maltańskie 

Ułożenie nowego 
dywanika asfaltowego na 
jezdni ul. Inowrocławskiej, 
na odcinku od ul. 
Kostrzyńskiej do ul. 
Trzemeszeńskiej 

Remont nawierzchni ul. 
Inowrocławskiej (zadanie 
nieinwestycyjne)  

100.000,00 zł 

Warszawskie-Pomet-
Maltańskie 

Zagospodarowanie  
i pielęgnacja zieleni  
w pasach drogowych na 
terenie Osiedla 

Uzupełnienie krzewów 
rejonie ul. Warszawskiej, 
Termalnej i Krańcowej 
(zadanie nieinwestycyjne) 

20.346 ,00 zł 



Warszawskie-Pomet-
Maltańskie 

Budowa ul. Zdrojowej  
Budowa ul. Zdrojowej 
(zadanie inwestycyjne) 

98.770,00 zł 

Warszawskie-Pomet-
Maltańskie 

Zakup i montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej, 
ławek oraz zadaszenie 
placu zabaw przy ul. 
Warszawskiej 75 

Doposażenie placu zabaw 
przy ul. Warszawskiej 75 
(zadanie inwestycyjne) 

70.500,00 zł 

Żegrze Organizacja biegu 
osiedlowego oraz 
sportowych majówek 
osiedlowych wspólnie z 
parafiami - grant 

Organizacja biegu 
osiedlowego (zadanie 
nieinwestycyjne) 

10.000,00 zł 

Żegrze 
Zakup wyposażenia dla 
Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 7 

Zakup wyposażenia dla 
Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 7 (zadanie 
nieinwestycyjne) 

4.000,00 zł 

Żegrze 

Oświetlenie trzech 
przejść dla pieszych na 
ulicy Kurlandzkiej  

Doświetlenie dwóch 
przejść dla pieszych (przy 
pętli autobusu nr 174 oraz 
przy skrzyżowaniu ul. 
Kurlandzkiej z Obodrzycką 
(zadanie nieinwestycyjne) 

49.200,00 zł 

Źródło: UMP 

 

 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi 

Południe, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim 

jednostkom organizacyjnym 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 
 

Kwota 

Fabianowo-Kotowo 
Remont dróg i chodników na 
terenie Osiedla (zwiększenie 
środków celowych) 

W ramach zadania 
wykonano remonty 
chodników na ul. Pobielskiej, 
Uradzkiej, Sąsiedzkiej 
(zadanie nieinwestycyjne) 

120.000,00 zł 
 

Fabianowo-Kotowo 
Zagospodarowanie i 
utrzymanie zieleni w pasach 
drogowych na terenie 
Osiedla 

W ramach zadania 
zagospodarowano zielenią 
zachodnią i północną stronę 
skrzyżowania ul. 
Modlibowskiej i Kotowo 
(zadanie nieinwestycyjne) 

25.000,00 zł 
 

Fabianowo-Kotowo 

Organizacja warsztatów 
kulturalno-artystycznych dla 
mieszkańców osiedla 

W ramach zadania we 
współpracy z Estradą 
Poznańską został 
zorganizowany cykl spotkań 
z mieszkańcami, których 
tematem przewodnim była 
ekologia (zadanie 
nieinwestycyjne) 

10.000,00 zł 



Górczyn 

Mała architektura i zieleń na 
terenie Osiedla 

W ramach zadania 
zagospodarowana została 
zieleń w pasach drogowych 
na terenie Osiedla wraz z 
małą architekturą (zadanie 
nieinwestycyjne) 

35.000,00 zł 

Górczyn 
Remont dróg i chodników na 
terenie Osiedla Górczyn 
(zwiększenie środków 
celowych) 

W ramach zadania 
wykonano remont chodnika 
na ul. Krauthofera w 
Poznaniu 
(zadanie nieinwestycyjne) 

90.000,00 zł 

Grunwald Południe 

Remont dróg i chodników na 
terenie Osiedla (zwiększenie 
środków celowych) 

W ramach zadania 
wykonano remonty 
chodników na ul. Świetlanej, 
Senatorskiej i Olszynka 
(zadanie nieinwestycyjne) 

277 000,00 zł 

Grunwald Południe 

Zagospodarowanie i 
utrzymanie zieleni w pasach 
drogowych na terenie 
Osiedla 

W ramach zadania 
zagospodarowano zielenią 
pasy drogowe na terenie 
osiedla oraz zakupiono i 
zamontowano ławki  
(zadanie nieinwestycyjne) 

169.840,00 zł 

Grunwald Południe 
Zakup i montaż pięciu tablic 
informacyjnych w pasach 
drogowych ulic na terenie 
Osiedla 

W ranach zadania ustawiono 
w pasach drogowych tablice 
informacyjne do dyspozycji 
Rady Osiedla 
(zadanie nieinwestycyjne) 

15.000,00 zł 

Grunwald Południe Zakup i montaż stojaków 
rowerowych przy 
przystankach tramwajowych 
INEA Stadion oraz 
Grochowska po obu 
stronach 

Zakupiono i zamontowano 
stojaki rowerowe na 
przystankach tramwajowych 
przy Stadionie Miejskim oraz 
w ul. Grochowskiej 
(zadanie nieinwestycyjne) 

10.000,00 zł 

Grunwald Północ 
Remont dróg i chodników na 
terenie Osiedla (zwiększenie 
środków celowych) 

W ramach zadania 
wykonano remont 
nawierzchni chodnika w ul. 
Międzychodzkiej 
(zadanie nieinwestycyjne) 

76.924,00 zł 

Grunwald Północ 

Zagospodarowanie placów 
zabaw administrowanych 
przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

Wymiana ogrodzenia 
zewnętrznego na placu 
zabaw przy ul. Swoboda, 
dostawa oraz montaż 
specjalnego siedziska dla 
dzieci niepełnosprawnych 
oraz opracowanie 
dokumentacji do zadania 
grantowego dot. 
Modernizacji boisk 
(zadanie inwestycyjne) 

30.000,00 zł 

Grunwald Północ Utrzymanie terenów 
miejskich administrowanych 
przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej - konserwacja 
urządzeń, przeglądy 
techniczne, naprawy 

Prace utrzymaniowe m.in. 
koszenie traw, wygrabianie 
liści, naprawy. Dosadzenie 
50 szt. krzewów na placu 
zabaw przy ul. Swoboda. 
(zadanie nieinwestycyjne)  

30.000,00 zł 

Junikowo 
Mała architektura na terenie 
Osiedla 

W ramach zadania 
zlokalizowano elementy 
małej architektury na terenie 
Osiedla (nieinwestycyjne) 

5.000,00 zł 

Junikowo 

Remont dróg i chodników na 
terenie Osiedla 

W ramach zadania 
wykonano remont chodników 
na terenie Osiedla Junikowo 
zgodnie z listą priorytetów 
(nieinwestycyjne) 

163.869,00 zł 

Junikowo Organizacja piłkarskich 
imprez sportowych 

W ramach zadania 
realizowane były inicjatywy 

20.000,00 zł 



sportowe na terenie os. 
Junikowo 
(nieinwestycyjne) 

Junikowo 

Zakup i montaż elementów 
małej architektury w Lesie 
Marcelińskim 

W ramach zadania 
dokonano zakupu montażu 
elementów małej architektury 
na terenie Lasku 
Marcelińskiego  
(inwestycyjne) 

5.000,00 zł 

Kwiatowe 
Zakup koszy na śmieci na 
terenie osiedla 

W ramach zadania 
zakupiono kosze na śmieci  
(nieinwestycyjne) 

7.800,00 zł 

Kwiatowe 
Budowa sześciu progów 
spowalniających na ul. 
Daliowej, Gerberowej, 
Lawendowej i Sasankowej 

W ramach zadania 
zrealizowano budowę 
progów ma ul. Daliowej, 
Gerberowej, Lawendowej 
(nieinwestycyjne) 
 

72.000,00 zł 

Kwiatowe 

Organizacja imprez 
kulturalnych dla 
mieszkańców Osiedla 
Kwiatowego 

W ramach zadania 
zorganizowano koncert 
noworoczny, Akcja Zima z 
kulturą dla dzieci i młodzieży, 
spotkania z podróżnikiem w 
Klubie Seniora, koncert z 
okazji Dnia Kobiet, pokazy 
kina plenerowego oraz 
przedstawienie teatralne, 
animacje dla dzieci. 
(zadanie nieinwestycyjne) 

29.388,00 zł 
 

Kwiatowe Modernizacja placu 
rekreacyjno - sportowego 
przy ul. Krokusowej 

Została wymieniona 
nawierzchnia boiska. 
(inwestycyjne) 

 23.357,70 zł  

Ławica 
Mała architektura, 
zagospodarowanie i 
utrzymanie zieleni w pasach 
drogowych na terenie 
Osiedla 

W ramach zadania 
wykonano nowe elementy 
małej architektury i 
zagospodarowania zieleni 
m.in. przed Szkoła 
Podstawową nr 58 
(zadanie nieinwestycyjne) 

100.000,00 zł 
 

Ławica 

Poprawa odwodnienia i 
remont ul. Leśmiana 

W ramach zadania 
dokonano poprawy 
odwodnienia w ul. Leśmiana, 
które stanowiło uciążliwość 
dla mieszkańców (zadanie 
nieinwestycyjne) 

40.166,00 zł 

Ławica 

Remont dróg i chodników na 
terenie Osiedla (zwiększenie 
środków celowych) 

W ramach zadania 
wykonano remonty dróg i  
chodników na terenie 
osiedla, w tym na ul. 
Szeherezady, Perzyckiej, 
Templińskiej, Boczowskiej, 
Sadnickiej 
(zadanie nieinwestycyjne)  

370.000,00 zł 

Ławica Przebudowa ciągu pieszo-
rowerowego w ul. J. 
Brzechwy - strona 
południowa na odcinku od ul. 
Szeherezady do ul. K. 
Makuszyńskiego 

W ramach zadania 
wykonano fragment ścieżki 
rowerowej na ul. Brzechwy 
(zadanie inwestycyjne) 

202.000,00 zł 

Stary Grunwald 

Mała architektura i zieleń na 
terenie Osiedla 

Zakup i montaż małej 
architektury w pasach 
drogowych na terenie 
Osiedla. 
(zadanie nieinwestycyjne) 

24.000,00 zł 



Źródło: UMP 

 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi 

Północ, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim 

jednostkom organizacyjnym 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania  
 

Kwota 

Jana III Sobieskiego 
i Marysieńki Działania kulturalne w 

ramach projektu "Lato                     
z Estradą" 

Organizacja koncertów                       
i konkursów dla 
mieszkańców z okazji 
powitania lata (zadanie 
nieinwestycyjne) 

16.000,00 zł 

Jana III Sobieskiego 
i Marysieńki 

Montaż lustra drogowego     
w ul. Smoleńskiej 

Poprawa bezpieczeństwa                 
w ruchu drogowym 
(zadanie inwestycyjne) 

2.000,00 zł 

Kiekrz 

Usługi związane                             
z organizacją festynu 

Organizacja koncertów                       
i konkursów dla 
mieszkańców z okazji 
powitania lata (zadanie 
nieinwestycyjne) 

20.827,00 zł 

Kiekrz Montaż luster przy 
skrzyżowaniach 
(elementy BRD) 2szt. 

Poprawa bezpieczeństwa                  
w ruchu drogowym 
(zadanie inwestycyjne) 

6.000,00 zł 

Krzyżowniki-Smochowice Budowa oświetlenia ul. 
Chodzieskiej na odcinku 
od ul. Człuchowskiej do 
ul. Czarnkowskiej 

Budowa oświetlenia ul. 
Chodzieskiej na odcinku 
od ul. Człuchowskiej do 

50.421,00 zł 

Stary Grunwald 
Remont chodników na 
terenie Osiedla (zwiększenie 
środków celowych) 

W ramach zadania 
wykonano remont 
nawierzchni chodnika w ul. 
Grodziskiej 
(zadanie nieinwestycyjne 

39.538,00 zł 

Świerczewo Montaż siłowni zewnętrznej 
na terenie sportowo-
rekreacyjnym przy ul. 
Korfantego 

Zakup i montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej (Zadanie 
inwestycyjne) 

12.926,00 zł 

Świerczewo 

Projekt zagospodarowania 
skweru przy ul. Gostyńskiej, 
Rawickiej, Ponieckiej i 
Milickiej 

W ramach zadania 
wykonano projekt 
zagospodarowania skweru 
przy ul. Gostyńskiej, 
Rawickiej, Ponieckiej i 
Milickiej.  
(Zadanie inwestycyjne) 

12.692,00 zł 

Zielony Dębiec 
Remont dróg i chodników 
(zwiększenie środków 
celowych) 

W ramach zadania 
wykonano remont 
nawierzchni chodnika przy 
ul. Bukowej. 
(Zadanie nieinwestycyjne) 

34.928,00 zł 
 

Zielony Dębiec Wykonanie chodnika oraz 
nowoprojektowanych miejsc 
postojowych równoległych 
po stronie południowej przy 
ulicy Łozowej (6 miejsc 
postojowych) 

Opracowanie dokumentacji 
projektowej i realizacja 
zgodnie z nazwą zadania. 
(Zadanie inwestycyjne) 

90.000,00 zł 

Zielony Dębiec 
Montaż słupków w ul. 28 
Czerwca 1956 r.                 
na wysokości Urzędu Miasta 
- strona wschodnia 

Zamontowano słupki  
w ul. 28 Czerwca 1956 r.                 
na wysokości Urzędu Miasta 
- strona wschodnia 
(zadanie nieinwestycyjne) 

15.000,00 zł 



ul. Czarnkowskiej 
(zadanie inwestycyjne) 

Krzyżowniki-Smochowice 

Działania na rzecz osób 
starszych z terenu 
Osiedla 

Działania na rzecz osób 
starszych, realizowane 
przez Stowarzyszenie na 
rzecz mieszkańców 
osiedla Krzyżowniki-
Smochowice w Poznaniu 
(zadanie nieinwestycyjne) 

9.996,00 zł 

Morasko-Radojewo 
Organizacja spływu 
kajakowego rzeką Wartą 

Organizacja spływu 
kajakowego dla 
mieszkańców (zadanie 
nieinwestycyjne) 

4.500,00 zł 
 

Morasko-Radojewo Zakup i montaż ławek na 
ulicach: 
Lewandowskiego, 
Morenowa, Rumiankowa, 
Polarna 

Zakup i montaż ławek na 
wskazanych ulicach 
(zadanie nieinwestycyjne) 

10.000,00 zł 
 

Naramowice 

Rozbudowa systemu 
roweru miejskiego 

Sfinansowanie stacji 
roweru miejskiego 
zlokalizowanej przy 
skrzyżowaniu ulic 
Lechicka i Obrońców 
Tobruku  (zadanie 
inwestycyjne) 

24.000,00 zł 

Naramowice Budowa chodnika wraz z 
furtką i schodami 
zewnętrznymi łączącego 
parking przy ul. Łużyckiej 
z wejściem do ZSP nr 1 

Budowa dojścia do Szkoły 
od strony ul. Łużyckiej 
(zadanie inwestycyjne) 

60.000,00 zł 

Naramowice 

Zakup nowości 
wydawniczych 

Zakup nowości 
wydawniczych dla Fili 
Naramowickiej Biblioteki 
Raczyńskich (zadanie 
nieinwestycyjne) 

7.000,00 zł 

Nowe Winogrady 
Południe Prace remontowe 

Remont ogrodzenia  
w Przedszkolu nr 131 
(zadanie nieinwestycyjne)  

44.000,00 zł 
 

Nowe Winogrady 
Południe 

Prace remontowe 

Remont  pomieszczeń 
oraz instalacji elektrycznej 
w Szkole Podstawowej  
nr 66 (zadanie 
nieinwestycyjne) 

35.000,00 zł 

Nowe Winogrady Północ Organizacja imprez dla 
uczniów i rodziców oraz 
społeczności osiedla - 
zakup materiałów 

Integracja mieszkańców 
Osiedla (dziłania 
nieinwestycyjne) 

3.000,00 zl 

Nowe Winogrady Północ Zagospodarowanie 
terenów obiektu 
„WINOGRADZKI PARK 
SPORTU I REKREACJI” 
przy Zespole Szkół nr 7 
na Osiedlu Zwycięstwa 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców (działania 
inwestycyjne) 

11.000,00 zł 

Nowe Winogrady 
Wschód 

Remonty dróg i 
chodników na terenie 
osiedla 

Remont chodnika na ul. 
Słomianej (zadanie 
inwestycyjne) 

17.000,00 zł 



Nowe Winogrady 
Wschód 

Organizacja zajęć z 
arteterapii i wycieczek 

Organizacja zajęć z 
arteterapii i wycieczek 
przez Zespół Dziennych 
Domów Pomocy Klub 
Winogrady (zadanie 
nieinwestycyjne) 

10.000,00 zł 

Piątkowo Remont nawierzchni 
chodnika w ul. 
Wojciechowskiego 
(strona wschodnia) w 
okolicy przystanku 
autobusowego "os. 
Chrobrego" 

Remont nawierzchni 
chodnika w ul. 
Wojciechowskiego (strona 
wschodnia) w okolicy 
przystanku autobusowego 
"os. Chrobrego"  (zadanie 
inwestycyjne) 

60.000,00 zł 

Piątkowo Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego 
"Piątkowo" 

Prowadzenie działań w 
„Ognisku na Fyrtlu” 
(zadanie nieinwestycyjne) 

65.000,00 zł 

Podolany 
Montaż elementów 
uspokojenia ruchu na 
terenie Osiedla 

Montaż elementów 
uspokojenia ruchu na 
ulicach wskazanych przez 
Osiedle  (zadanie 
nieinwestycyjne) 

60.422,00 zł 

Podolany 
Zakup i montaż koszy na 
śmieci 

Zakup i montaż koszy w 
miejscach wskazanych 
przez Osiedle (zadanie 
nieinwestycyjne) 

5.066,00 zł 

Podolany 
Uzupełnienie małej 
architektury na terenach 
będących w utrzymaniu 
ZZM 

Uzupełnienie małej 
architektury na terenach 
będących w utrzymaniu 
ZZM 

(zadanie nieinwestycyjne) 

32.000,00 zł 

Podolany 
Remont chodnika na ul. 
Lubieńskiej 

Remont chodnika na ul. 
Lubieńskiej odcinku 
wskazanym przez Osiedle 
(zadanie nieinwestycyjne) 

36.000,00 zł 

Sołacz 
Doposażenie parku 
Sołackiego w elementy 
małej architektury 

Doposażenie parku 
Sołackiego w ławki i 
kosze (zadanie 
nieinwestycyjne) 

50.000,00 zł 
 

Sołacz Remont sanitariatów dla 
personelu w Przedszkolu 
nr 171 

Remont sanitariatu dla 
personelu (zadanie 
nieinwestycyjne)  

9.000,00 zł 
 

Stare Winogrady 
Remont ulic i chodników  

Remont ulic: Winna i 
Kmieca (zadanie 
nieinwestycyjne) 

258.290,00 zł 



Strzeszyn Rozwój sieci monitoringu 
miejskiego na terenie 
Osiedla 

Zakup i montaż kamer 
monitoringu miejskiego 
(zadanie inwestycyjne) 

50.000,00 zł 

Strzeszyn 
Skład i druk czasopisma 
osiedlowego 

Skład i druk czasopisma 
osiedlowego „Na 
Strzeszynie” (zadanie 
nieinwestycyjne) 

8.000,00 zł 

Strzeszyn 
Zakup i montaż ławek i 
koszy 

Zakup i montaż ławek i 
koszy na śmieci w pasach 
drogowych (zadanie 
nieinwestycyjne) 

30.000,00 zł 

Umultowo 
Montaż stojaków 
rowerowych  

Montaż stojaków 
rowerowych w miejscu 
wskazanym przez Osiedle 
(zadanie nieinwestycyjne) 

16.000,00 zł 

Umultowo 
Remont chodników na 
terenie Osiedla 

Remont chodnika przy ul. 
Łagodnej (zadanie 
nieinwestycyjne) 

28.970,00 zł 

Winiary 
Remont chodnika na ul. 
gen. St. Maczka 

Remont przedmiotowego 
chodnika (zadanie 
nieinwestycyjne) 

50.000,00 zł 
 

Winiary Zakup pomocy 
dydaktycznych  
i wyposażenia 

Rozbudowa placu zabaw 
w Przedszkolu nr 155 
(zadanie nieinwestycyjne)  

20.000,00 zł 
 

Wola 
Zakup materiałów 
prewencyjnych oraz 
sprzętu i wyposażenia 
dla JRG nr 4 

Zakup materiałów 
prewencyjnych oraz 
sprzętu i wyposażenia dla 
Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 4 (zadanie 
nieinwestycyjne) 

3.000,00 zł 

Wola 
Zakup karmy dla 
wolnożyjących kotów 

Zakup karmy dla 
wolnożyjących kotów 
(zadanie nieinwestycyjne) 

1.000,00 zł 

Wola 

Wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych 

Wykonanie nasadzeń 
kompensacyjnych na 
terenach przekazanych 
Osiedlu do korzystania 
(zadanie nieinwestycyjne) 

3.000,00 zł 

Źródło: UMP 

 

 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi 

Śródmieście, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim 

jednostkom organizacyjnym 



Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania  Kwota 

Jeżyce 

Utrzymanie i dalsza 
rekultywacja zieleni 
położonej w pasie drogowym 
w miejscach uzgodnionych z 
ZDM 
 

Zadanie obejmuje 
pielęgnację i rekultywację 
zieleni, w ramach której 
posadzono m.in. drzewa na 
ul. Kochanowskiego, zieleń 
niską na ul. Mylnej, krzewy i 
kwiaty na ul. 
Gorczyczewskiego, róże na 
ul. na Staszica, pnącza i 
byliny na ul. Bukowskiej 
(zadanie nieinwestycyjne) 

215.821,00 zł 
 

Jeżyce 

Zakup pomocy 
dydaktycznych i 
wyposażenia 

Pomoce dydaktyczne 
zakupiły Szkoły Podstawowe 
Nr 23, 36, 71 oraz 
Przedszkola Nr 71, 86 i 96 
(zadanie nieinwestycyjne) 
 

43.675,00 zł 

Jeżyce Zakup sprzętu do walki z 
epidemią koronawirusa 
SARS-CoV-2 dla 
Wielospecjalistycznego 
Szpitala Miejskiego im. J. 
Strusia 
 

Zakup sprzętu medycznego 
do walki z pandemią (zadanie 
nieinwestycyjne) 

15.000,00 zł 

Jeżyce Zakup sprzętu ratowniczo-
gaśniczego dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 
 

Zakup sprzętu ratowniczo-
gaśniczego dla Straży 
Pożarnej (zadanie 
nieinwestycyjne) 

 
15.000,00 zł 

Jeżyce 
Teatr Forum - teatr 
współtworzony przez 
jeżyckie dzieci i młodzież 
dotyczący ich codzienności 

Zadanie realizowane za 
pośrednictwem Wydziału 
Kultury przez Centrum 
Inicjatyw Międzykulturowych 
Horyzonty (zadanie 
nieinwestycyjne) 

10.000,00 zł 

Jeżyce 
Zakup środków ochrony 
osobistej dla Szpitala 
Miejskiego im. F. Raszei 

Zakup środków ochrony 
osobistej dla medyków 
walczących z pandemią 
(zadanie nieinwestycyjne) 

4.000,00 zł 

Jeżyce Zakup środków ochrony 
osobistej dla Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. 
Bukowskiej 
 

Zakup środków ochrony 
osobistej dla pracowników i 
podopiecznych DPS podczas 
pierwszej fali pandemii 
(zadanie nieinwestycyjne) 

1.450,00 zł 

Jeżyce 
Zakup środków ochrony 
osobistej dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 
 

Zakup środków ochrony 
osobistej dla Straży Pożarnej 
w związku z jej 
zaangażowaniem w walkę z 
pandemią (zadanie 
nieinwestycyjne) 

1.450,00 zł 

Ogrody Remont chodnika przy ul. 
Botanicznej (strona 
wschodnia) oraz remont 
chodnika przy ul. Szpitalnej 
na odcinku od ul. Nowina do 
ul. Dąbrowskiego (strona 
zachodnia) 
 

W ramach zadania 
wyremontowano odcinek 
chodnika przy ul. Szpitalnej 
wraz z posadzeniem zieleni 
(zadanie nieinwestycyjne) 

179.166,00 zł 
 

Ogrody 
Utrzymanie terenów 
przekazanych osiedlu do 
korzystania 
 

Utrzymanie terenu 
przekazanemu Osiedlu przy 
ul. Sobeskiego (plac zabaw i 
siłownia zewnętrzna) 
(zadanie nieinwestycyjne) 

14.990,00 zł 

Ogrody Zakup pomocy 
dydaktycznych i 
wyposażenia 
 

Zakup pomocy 
dydaktycznych i wyposażenia 
dla Technikum 

4.000,00 zł 



Energetycznego i IV LO 
(zadanie nieinwestycyjne) 

Ogrody 

Działania sportowe 

Działania sportowe 
prowadzone dla uczniów w 
Szkole Podstawowej Nr 70 
(zadanie nieinwestycyjne) 

2.000,00 zł 

Ogrody 

Działania kulturalne 

Działania kulturalne 
prowadzone dla 
przedszkolaków w 
Przedszkolu Nr 30 (zadanie 
nieinwestycyjne) 

2.000,00 zł 

Ogrody 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne 
realizowane przez Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej im. Z. 
Tylewicza (zadanie 
nieinwestycyjne) 

2.000,00 zł 

Ostrów Tumski-Śródka-
Zawady-Komandoria Budowa placu zabaw na 

terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu przy ul. Gdańskiej 1 

Zadanie  realizowane przez 
POSiR polegające na 
budowie nowego placu 
zabaw (zadanie 
inwestycyjne) 

74.740,00 zł 

Ostrów Tumski-Śródka-
Zawady-Komandoria 

Zakup nowości 
wydawniczych i organizacja 
imprez 

Zadanie realizowane przez 
Bibliotekę Raczyńskich – filia 
nr 6 polegające na 
uzupełnieniu zbiorów 
bibliotecznych o nowości 
wydawnicze (zadanie 
nieinwestycyjne) 

2.716,00 zł 

Ostrów Tumski-Śródka-
Zawady-Komandoria 

Utrzymanie zrealizowanego 
zadania grantowego - boisko 
i plac zabaw przy SP85 
(utrzymanie infrastruktury i 
zieleni) 

Pokrycie kosztów utrzymania 
infrastruktury i zieleni na 
boisku oraz placu zabaw przy 
SP 85 (zadanie 
nieinwestycyjne) 

3.500,00 zł 

Ostrów Tumski-Śródka-
Zawady-Komandoria 

Organizacja koncertów 
muzyki dawnej w okresie 
wiosna-jesień dla 
mieszkańców, w tym dzieci i 
młodzieży (działania 
kulturalne) 

Zorganizowano koncerty 
(zadanie nieinwestycyjne) 

4.000,00 zł 

Ostrów Tumski-Śródka-
Zawady-Komandoria 

Zakup i montaż słupków 
zabezpieczających na 
terenie Osiedla 

Zakupiono i zamontowano 
słupki (zadanie 
nieinwestycyjne) 

10.000,00 zł 

Stare Miasto Organizacja imprez, 
wydarzeń, przedsięwzięć 
kulturalnych na terenie 
Osiedla 

Zadanie realizowane przez 
Wydział Kultury w formule 
małych grantów (zadanie 
nieinwestycyjne). 

60.000,00 zł 

Stare Miasto 

Organizacja konkursu 
fotograficznego 

Zadanie realizowane przez 
CK Zamek. Konkurs „Zielono 
mi na Starym Mieście” 
skierowany do uczniów 
staromiejskich szkół oraz 
dzieci i młodzieży z terenu 
Osiedla. Wystawa 
pokonkursowa miała miejsce 
na dziedzińcu Urzędu Miasta 
(zadanie nieinwestycyjne). 

4.213,00 zł 

Stare Miasto 

Organizacja zajęć dla 
seniorów – Klub Seniora 
„Przystań” 

Dofinansowanie wyjazdów 
integracyjnych do Pobierowa, 
bilety wstępu do Muzeum 
Pyry i Muzeum 
Etnograficznego (zadanie 
nieinwestycyjne). 

5.000,00 zł 

Stare Miasto 
Organizacja zajęć dla 
seniorów – Klub Seniora 82 

Zorganizowano konkurs 
poetycki dla seniorów oraz 
wyjazd integracyjny do 

5.000,00 zł 



Jansowa (zadanie 
nieinwestycyjne). 

Stare Miasto 

Współorganizacja wydarzeń 
dla mieszkańców 

W ramach zadania 
zorganizowano m.in. festiwal 
międzyszkolny, święto 
drzewa w Muzeum 
Etnograficznym, spotkanie 
integracyjne mieszkańców ul. 
Szyperskiej, warsztaty 
asrtystyczne dla dzieci i 
młodzieży (zadanie 
nieinwestycyjne). 

27.000,00 zł 

Stare Miasto 

Doposażenie placów zabaw 
(zadaszenia i urządzenia) 

Doposażenie placów zabaw 
w Starym Korycie Warty, na 
zieleńcu im. I. Łukaszewicza, 
na zieleńcu im. Z. 
Zakrzewskiego (zadanie 
inwestycyjne) 

190.000,00 zł 

Stare Miasto 
Urządzenia do street 
workoutu na Dolnym Tarasie 
rzeki Warty 

Zadanie realizowane przez 
WGN polegające na 
przygotowaniu programu 
funkcjonalno-użytkowego dla 
strefy (zadanie inwestycyjne) 

60.000,00 zł 

Św. Łazarz 
Zagospodarowanie zielenią i 
małą architekturą pasów 
drogowych na terenie 
Osiedla 

Wprowadzono zieleń i 
elementy małej architektury 
m.in. w pasach drogowych 
ulicy Stablewskiego i 
Niegolewskich (zadanie 
nieinwestycyjne) 

473.000,00 zł 

Św. Łazarz 

Opracowanie projektu i 
wykonanie pływających 
ogrodów na stawach w 
Parku Wilsona 

Utworzenie pływających 
ogrodów, czyli wysp wodnych 
na stawie w Parku Wilsona, 
wprowadzających zieleń, 
zwiększających 
bioróżnorodność, 
oczyszczających wodę i 
powietrze (zadanie 
nieinwestycyjne) 

20.000,00 zł 

Św. Łazarz 
Dofinansowanie inicjatyw 
oddolnych realizowanych za 
pośrednictwem Centrum 
Inicjatyw Lokalnych 

Dofinansowanie projektów 
organizowanych w ramach 
Mobilnego Centrum Inicjatyw 
Lokalnych Łazanka (zadanie 
nieinwestycyjne) 

32.000,00 zł 

Św. Łazarz 

Konkurs grantowy na 
wydarzenia kulturalne na 
terenie Osiedla 

Dofinansowanie organizacji 
koncertu, warsztatów tańca 
swingowego, silent disco, 
projekcji filmu na skwerze Eki 
z Małeki, cyklu spotkań-
prelekcji podróżniczych 
(zadanie nieinwestycyjne) 

25.000,00 zł 

Św. Łazarz 

Utrzymanie terenów 
administrowanych przez 
ZZM na terenie Osiedla 

Bieżące utrzymanie boiska 
i pl. zabaw przy 
ul. Dmowskiego, skweru 
im. K. Nowaka oraz skweru 
Eki z Małeki (zadanie 
nieinwestycyjne) 

130.000,00 zł 

Św. Łazarz 

Organizacja zajęć 
sportowych w placówkach 
oświatowych 

Organizacja zajęć hokeja na 
trawie w SP26 i P48, 
olimpiady lekkoatletycznej w 
SP33; dofinansowanie 
projektu „Edukacja sportowa 
– Szkolna Liga Piłki Ręcznej” 
(zadanie nieinwestycyjne) 

26.000,00 zł 

Św. Łazarz Zakup pomocy 
dydaktycznych i 
wyposażenia dla placówek 
oświatowych 

Zakup laptopów, tablic 
multimedialnych i innych 
pomocy dydaktycznych dla 
przedszkoli i szkół 

9.600,00 zł 



podstawowych z terenu 
Osiedla (zadanie 
nieinwestycyjne) 

Wilda Remont chodników wraz z 
uzupełnieniem i 
zabezpieczeniem istniejącej 
zieleni oraz elementami 
małej architektury 

Wymiana nawierzchni 
chodników oraz montaż 
elementów małej architektury 
na terenie Osiedla. (zadanie 
inwestycyjne) 

678.138,00 zł 

Wilda 

Utrzymanie placów zabaw i 
skwerów na terenie Osiedla 

Koszty utrzymania placu 
zabaw u zbiegu ulic: 
Saperska, Partyzancka, 
Czwartaków; siłowni w Parku 
Jana Pawła II. (zadanie 
nieinwestycyjne) 

42.000,00 zł 

Wilda 
Modernizacja placu zabaw w 
Parku Jana Pawła II 

Montaż nowych urządzeń 
zabawowych (zadanie 
inwestycyjne) 

13.395,00 zł 

Wilda 

Zakup nowości 
wydawniczych 

Zakup nowości 
wydawniczych dla filii 
Biblioteki Raczyńskich nr 17, 
53 i Filii Wildeckiej (zadanie 
nieinwestycyjne) 

6.000,00 zł 

Wilda Organizacja imprez 
kulturalno-rekreacyjno-
edukacyjnych na terenie 
osiedla 

Wildeckie Lato Kulturalne 
(zadanie nieinwestycyjne) 

31.000,00 zł 

Źródło: UMP 

 


