
 

 

 

INFORMACJA 

o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania 

w II półroczu 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, marzec 2022 r. 

 



 

Spis treści 

 

Wprowadzenie         str. 2 

I. Część I – uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej:   str. 4 

 

1. Aglomeracja poznańska       str. 5 

2. Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe     str. 6 

3. Działalność gospodarcza       str. 23 

4. Gospodarka komunalna       str. 27 

5. Gospodarka nieruchomościami      str. 36 

6. Jednostki pomocnicze Miasta      str. 40 

7. Kultura fizyczna i sport       str. 42 

8. Kultura i sztuka        str. 44 

9. Nadzór właścicielski        str. 48 

10. Nazewnictwo ulic        str. 53 

11. Obsługa inwestycji        str. 54 

12. Ochrona środowiska        str. 58 

13. Odznaczenia         str. 63 

14. Oświata         str. 64 

15. Planowanie przestrzenne       str. 70 

16. Polityka lokalowa        str. 124 

17. Rewitalizacja         str. 129  

18. Sprawy organizacyjne        str. 130 

19. Stowarzyszenia        str. 134 

20. Strategie i plan rozwoju Miasta      str. 135 

21. Transport         str. 154 

22. Współpraca zagraniczna       str. 174 

23. Zdrowie i sprawy społeczne       str. 176 

 

II. Część II – uchwały zrealizowane      str. 206 

III. Część III – uchwały niezrealizowane      str. 260 



 

 

WPROWADZENIE 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559) 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 II półroczu 2021 r. zawiera: 

- 471 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne, 

- 136 uchwał zrealizowanych, 

- 2 uchwały niezrealizowane. 

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 31 grudnia 2021 r. 
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CZĘŚĆ I 

- uchwały w trakcie realizacji  

i w realizacji ciągłej 
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Lp Stan realizacji 

1 Uchwała Nr LII/981/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie powierzenia 
do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci budowy kładki pieszo-rowerowej 
przez rzekę Wartę w Owińskach w zakresie inwestycji dotyczącym miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Trwa realizacja zadania przez Gminę Czerwonak. Gmina Czerwonak wyłoniła w przetargu 
wykonawcę robót budowlanych dot. budowy kładki w Owińskach. W chwili obecnej trwa realizacja 
robót budowlanych. 
 

2 Uchwała Nr LII/982/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie powierzenia 
zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nowa Obornicka, Szymanowskiego, 
Sucholeska oraz Biskupińska w Poznaniu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla 
inwestycji "Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz 
z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej" 
w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania 
z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie podjętej przez Radę Miasta Poznania uchwały, Miasto Poznań wraz Powiatem 
Poznańskim zawarło Porozumienie Komunalne w dniu 04.11.2021 r. z Gminą Suchy Las na 
powierzenie zadania do realizacji. W dniu 22.12.2021 r. opublikowano ogłoszenie o przetargu 
nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. Integracja węzłów 
na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – 
dokumentacja”.  W wyniku postępowania zostanie wybrany wykonawca dokumentacji. 
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1 Uchwała Nr LXI/652/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Plan                                                                        Wykonanie 
1.090.700,00 (§3030)                                          1.003.032,57 w tym: 
                                                                                990.629,44 diety radnych 
                                                                                    2.766,77 podróże krajowe 
                                                                                    8.626,36 podróże zagraniczne 
            73.000 (§4300)                                                1.010,00 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 31.12.2021 
Plan                                                                        Wykonanie 
1.090.700,00 (§3030)                                          1.003.032,57 w tym: 
                                                                               990.629,44 diety radnych 
                                                                                   2.766,77 podróże krajowe 
                                                                                   8.626,36 podróże zagraniczne 
            73.000 (§4300)                                               1.010,00 szkolenia 
 

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

na dzień 31.12.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 21.721 – 3.439.285,64 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2022 rok 
W II półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
14 września 2021 r. Miasto Poznań spłaciło kolejną ratę kapitałową w wysokości 1.719.642,86 zł 
i ratę odsetkową w wysokości 4.442,99 zł, a w dniu 14 grudnia 2021 r. ratę odsetkową w wysokości 
3.190,60 zł. 
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2021 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 
rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za 2020 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w sprawie opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, a także podpisane przez Prezydenta Miasta  
i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności wraz z wyliczeniem 
wskaźników. Ponadto wysłano streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2021 
roku wraz z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację 
dotyczącą indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2022 rok. 
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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 31.12.2021 
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.  W II półroczu 2021 r. do 
Poznańskiego Centrum Świadczeń wpłynęły 23 wnioski o ulgę w spłacie należności za pobyt 
w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu - załatwiono również 3 wnioski, które wpłynęły 
w I półroczu 2021 r.  - łącznie 26 spraw. 
W II półroczu 2021 r. żadnych należności nie umorzono, natomiast wydano: 
- 9 decyzji o odmowie umorzenia lub rozłożenia na raty należności,  
- 3 decyzje o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 1946,40 zł, 
- 6 podań zwrócono z powodu nieuiszczenia opłaty skarbowej, 
- w 1 przypadku postępowanie w sprawie ulgi umorzono jako bezprzedmiotowe z powodu 
dokonania spłaty całej należności przez zobowiązanego, 
- 1 sprawę pozostawiono bez rozpoznania,  
- 6 spraw zostało do załatwienia w I półroczu 2022 r. (w trakcie realizacji). 
 
Do dnia 31.12.2021 r. Prezydent Miasta, na wniosek dyrektora ZDM, umorzył kwotę w wysokości 
44.539,65 zł. Natomiast Dyrektor ZDM umorzył kwotę 287.884,68 zł, na raty rozłożył spłatę kwoty 
w wysokości 106.298,13 zł oraz odroczył spłatę kwoty w wysokości 6.240,00 zł. 
 
W II połowie 2021 r. Dyrektor ZGiKM GEOPOZ nie wydał żadnej decyzji na podstawie uchwały Nr 
LXXIII/1021/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
· Stan na 31.12.2021 r. - 0,00 zł (termin wykupu przypadał na 29.12.2021 rok) 
Miasto Poznań w dniu 29 grudnia 2021 r. wykupiło obligacje serii H w wysokości 60 mln zł oraz 
zapłaciło w dniu 28 grudnia 2021 roku odsetki od obligacji w kwocie 315.600,00 zł.  
W celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank Pekao S.A. 
sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2021 roku. 
 

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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
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. Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów zakończonych 
po dniu wejścia w życie uchwały, a przed 1 stycznia 2013 roku. 
W II półroczu 2021 r. ze zwolnienia na mocy uchwały skorzystało 12 podmiotów, a deklarowana 
kwota zwolnienia w II półroczu 2021 r. wyniosła 38.177,29 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 31.12.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 25.701 – 175 800 000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty: 2025 r. 
W II półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.  
W dniu 14 września 2021 r. dokonano spłaty kapitału w wysokości 14.700.000,00 zł i zapłaty 
odsetek w kwocie 75.207,36 zł oraz w dniu 14 grudnia 2021 r. - spłaty kapitału w wysokości 
14.700.000,00 zł i odsetek w wysokości  81.041,71 zł.  
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2021 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 
rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za 2020 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w sprawie opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, a także podpisane przez Prezydenta Miasta  
i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności wraz z wyliczeniem 
wskaźników. Ponadto wysłano streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2021 
roku wraz z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację 
dotyczącą indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2022 rok. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Każdego miesiąca Ochotnicze Straże Pożarne po złożeniu stosownego oświadczenia dotyczącego 
udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych, jak i szkoleniach otrzymywały ekwiwalent pieniężny. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w 2021 roku przeznaczył na ten cel z budżetu 
kwotę 18 100 zł: 
- OSP Głuszyna - 10 220 zł 
- OSP GRS Poznań – 1 720 zł 
- OSP Krzesiny  - 3 290 zł 
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- OSP Kwiatowe – 2 870 zł 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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 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 31.12.2021 
· Stan zadłużenia - 100.000.000,00 zł, termin wykupu – 2022-2026 rok 
W dniu 23 grudnia 2021 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2011 r. przez 
Bank PKO BP SA obligacji serii X w wysokości 399.850,00 zł, a w dniu 28 grudnia - od obligacji serii Y 
w wysokości 327.150,00 zł. W celu spełnienia zapisów umowy Miasto przekazało wymagane przez 
Bank PKO BP S.A. sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2021 roku. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała będzie ponownie 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. 
Wpływy w 2021 r. z opłaty prolongacyjnej ustalonej z tytułu udzielonych ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych: 
- pobieranych bezpośrednio przez tutejszy organ podatkowy: 4.044,00 zł, 
- pobieranych przez urzędy skarbowe: brak danych. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy uprawnienia i określenia sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów 
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sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez POSiR. W 2021r. zmiana w cennikach nastąpiła na 
obiektach: 
· RATAJE – zmienił się cennik usług i towarów oferowany przez bowling, 
· Pływalnia Kasprowicza – zmienił się cennik na pływalni letniej Kasprowicza, 
· Pływalnia Rataje – zmienił się cennik  dla klientów indywidualnych oraz na zajęcia zorganizowane, 
· Chwiałka –  na pływalni zmienił się cennik biletów i usług dla klientów indywidualnych oraz na 
zajęcia zorganizowane, na lodowisku zmienił się cennik biletów i usług dla klientów indywidualnych 
oraz udostępnienia obiektu dla instytucji, 
· Atlantis - zmienił się cennik biletów jednorazowych oraz na zajęcia zorganizowane, 
· Pływalnia Winogrady– zmienił się cennik biletów i usług   dla klientów indywidualnych oraz na 
zajęcia zorganizowane, 
· Malta  Lodowisko -  zmienił się cennik biletów i usług, 
· Golęcin – zmienił się  cennik korzystania z obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, stadion 
żużlowy, boisko ze sztuczną nawierzchnią) 
 

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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
Zwolnienie powiązane jest wyłącznie z remontami elewacji budynków zlokalizowanych na terenie 
wymienionych w uchwale rad osiedli lub remontami elewacji budynków wpisanych indywidualnie 
do rejestru zabytków. Zwolnienie dotyczy budynków, w których zakończono remont nie wcześniej 
niż w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. Ponadto zwolnienie dotyczy budynków lub ich części, 
w których na co najmniej 60% powierzchni użytkowej, realizowana jest funkcja mieszkalna. 
W II półroczu 2021r. ze zwolnienia w podatku od nieruchomości nabytego na podstawie tej uchwały 
korzystało 26 obiektów podatkowych. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w II 
półroczu 2021 r. wyniosła 29.559,24 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
· umowa nr 2013/66/BSP - stan zadłużenia 16.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej rat - 2023 rok 
 
W dniu 30 września 2021 r. zostały uregulowane płatności odsetkowe z tytułu powyższej umowy 
w wysokości 39.118,91 zł oraz 30 grudnia 2021 r. w wysokości 40.328,76 zł. 
Dodatkowo w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2021 roku. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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  2021 roku wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dot. podatku od nieruchomości 
wyniosły  297.454,52 zł (78.519,03 zł w II półroczu), natomiast wpływy z transakcji za 
pośrednictwem terminali dot. opłaty skarbowej wyniosły 1.517.967,72 zł (821.318,07 zł w II 
półroczu). 
 

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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
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. Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od 
nieruchomości budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
stanowiących nowe inwestycje lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 
Ze zwolnienia określonego uchwałą w II półroczu 2021 r. skorzystały 2 podmioty, a deklarowana 
kwota zwolnienia w II półroczu 2021 r. wyniosła  214.320,75 zł. 
 

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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała określa, iż zwalnia się z podatku od nieruchomości następujące obiekty sportowe zajęte na 
prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową, wraz 
z zajętym przez nie gruntem: 
1) baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, 
2) stadiony, 
3) boiska, 
4) hale sportowe, 
5) lodowiska sztuczne, 
6) przystanie wodne, 
7) kryte ujeżdżalnie do jazdy konnej, 
8) infrastruktura towarzysząca obiektom wymienionym w punktach 1)-6) typu szatnie, zaplecze 
sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętej na prowadzenie działalności handlowej 
i gastronomicznej, 
9) tory regatowe. 
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Ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystało w II półroczu 2021 r. 16 podmiotów, a deklarowana 
kwota zwolnienia w II półroczu 2021 r. wyniosła 3.137.231.25 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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
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. 
Ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystało w II półroczu 2021 r. 169 podmiotów, 
a deklarowana kwota zwolnienia w II półroczu 2021 r. wyniosła 153.007,87 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 31.12.2021 
Od dnia 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r. nie dokonano zwolnień z tytułu wymiany praw jazdy, 
wymiany pozwoleń na kierowanie tramwajem ani z tytułu 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 31.12.2021 
· Umowa nr 2687216/37/K/Ob./2015 – stan zadłużenia 27.500.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
raty 2027 rok (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.) 
W dniu 30 września 2021 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek w wysokości 54.065,76 zł, natomiast 
30 grudnia 2021 r. uregulowało odsetki w wysokości 56.145,21 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2021 rok. 
 

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 31.12.2021 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej, 
a następnie do sposobu procedowania nad nim. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 86.386 – 391.000.00,00 zł, termin spłaty ostatniej raty – 2031 r. 
 
W II półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W II 
półroczu 2021 roku  Miasto regulowało odsetki z tytułu w/w umowy w następujących terminach: 
· 14 lipca – w wysokości 63.700,00 zł, 
· 13 sierpnia – w wysokości 432.747,55 zł, 
· 14 września – w wysokości 111.950,15 zł,  
· 14 października – w wysokości 64.400,00 zł, 
· 12 listopada – w wysokości 432.747,55 zł, 
· 14 grudnia – w wysokości 114.996,57zł. 
Termin płatności odsetek uzależniony jest od daty uruchomienia poszczególnych transz kredytu. 
 
W dniu 28.10.2021 r. dokonano rewizji oprocentowania pierwszej transzy kredytu w ramach 
umowy nr 86.386. Wynegocjowano marżę 0,261%, tak więc oprocentowanie tej transzy kredytu 
będzie równe stawce WIBOR3M+0,261% i obowiązywać będzie przez 4 lata. 
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2021 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 
rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za 2020 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w sprawie opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, a także podpisane przez Prezydenta Miasta  
i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności wraz z wyliczeniem 
wskaźników. Ponadto wysłan streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2021 
roku wraz z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację 
dotyczącą indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2022 rok. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała jest realizowana przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta. Została 
zmieniona uchwałą Nr XLVII/854/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r. 
 

24 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 
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edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (Nr konkursu: RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17). 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Projekt został zakończony z dniem 31.12.2021 r. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem 
projektu i formalnym jego zakończeniem. 
 

25 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 31.12.2021 
Wykonawca realizował zadanie inwestycyjne zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizacja 
trwała bez większych przeszkód do II połowy sierpnia 2021 r. Wraz z ostatnimi dniami tego miesiąca 
poziom wody w rzece sukcesywnie wzrastał. Warunki pogodowe oraz zwiększone zrzuty wody ze 
zbiornika retencyjnego Jeziorsko spowodowały, że w pierwszej dekadzie września 2021 r. osiągnął 
on wartość 202 cm (07.09.2021 r.) i nadal się podnosił. Wykonawca po przedstawieniu sytuacji 
zawnioskował do RZGW Wody Polskie o zmniejszenie zrzutów wody z Jeziorska na okres ok. 2 
tygodni w celu umożliwienia zakończenia prac w ww. dolnym umocnieniu wraz z modyfikacją 
harmonogramu. Etap IA, IIA, IIIA został odebrany w dniach 31.07.2021 r., 15.10.2021 r., 15.11.2021 
r. Etap IVA i IVB zostały odebrane w dniu 29.12.2021 r. 
 

26 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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie niniejszej uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części 
położone przy ul. Św. Marcin (na wskazanych w uchwale działkach), w których wykonano roboty 
budowlane określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym konieczne jest 
zrealizowanie co najmniej remontu elewacji. 
Zwolnienie dotyczy budynków lub ich części, w których realizowana jest funkcja biurowa, handlowa, 
hotelowa, gastronomiczna lub mieszana, obejmująca wyłącznie te funkcje. Zgodnie z brzmieniem 
projektu uchwały podatnicy po przeprowadzeniu remontu elewacji i ewentualnie innych robót będą 
uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia od podatku przez okres maksymalnie 5 lat, począwszy od 
dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono roboty 
budowlane. 
Ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystały w II półroczu 2021 r. 2 podmioty, a deklarowana 
kwota zwolnienia w II półroczu 2021 r. wyniosła 64.072,67 zł. 
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27 Uchwała Nr LXXIV/1389/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu 
przejazdu przez linię kolejową E20", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu 
i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych (ZWP)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Projekt realizowany jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj", 
obecnie trwa faza projektowa. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie uchwały podatnicy, dokonując samoopodatkowania, deklarują w składanych 
deklaracjach podatkowych wysokość podatku od środków transportowych. W przypadku braku 
złożenia deklaracji podatkowej przeprowadza się postępowanie podatkowe skutkujące określeniem 
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Obowiązujące 85 
stawek podatkowych cechuje: zróżnicowanie stawek dla 30 kategorii środków transportowych 
w zależności od liczby osi, DMC pojazdu/zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezdnych, 
rozróżnienie stawek preferencyjnych w przypadku 6 kategorii środków transportowych: z emisją 
spalin najmniej obciążającą środowisko naturalne (EURO 5 i EURO 6), z napędem hybrydowym, 
wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną, wodór lub gaz ziemny.  
Wpływy za II półrocze 2021 r. z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 14.157.512,09 
zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku w II półroczu 2021 r. wyniosły 
22.477.434,92 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu budżetu Miasta, a następnie do 
sposobu procedowania nad nim. 
 

30 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 31.12.2021 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 – stan zadłużenia 43 000 000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
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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 30 września 2021 r. z tytułu powyższych umów kredytowych Miasto zapłaciło odsetki 
następującej wysokości:  
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 – kwota odsetek 81.287,67 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek 41.337,00 zł. 
 
Natomiast w dniu 30 grudnia 2021r. zostały zapłacone raty odsetkowe w wysokości: 
· umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 – kwota odsetek 84.539,18 zł 
· umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek 42.849,32 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2021 rok. 
 

31 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 31.12.2021 
Patrz: pkt 30. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa wraz 
z pozyskaniem wszelkich pozwoleń. W ramach podpisanej umowy na rzecz wykonania projektu 
Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy (projekt) 
zgodnie z ustalonym terminem. Mając na uwadze powyższe, Beneficjent wystąpił do Instytucji 
Zarządzającej o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pismem. Instytucja Zarządzająca 
wyraziła zgodę na wydłużenie czasu realizacji projektu do 30 listopada 2022 r.  
Ponadto kontynuowano działania związane z przygotowaniem się do procedury przetargowej 
dotyczącej wykonania Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa oraz Ekologicznej Ścieżki 
Edukacyjnej.   
Z dniem 20 października 2021 r. opublikowano przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie 
Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej wraz z Eksperymentalnym Ogrodem Dziedzictwa przy Bramie 
Poznania ICHOT, który został rozstrzygnięty w dniu 13 grudnia 2021 r. Następnie trwały prace 
przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą. 
 

33 Uchwała Nr XX/345/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. zmieniająca uchwałę 
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w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Patrz: pkt 30. 
 

34 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 31.12.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 91.811 – 100.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 2040 rok 
 
W dniu 22 lipca 2021 r. uruchomiono drugą transzę kredytu w kwocie 70 mln zł. Karencja w spłacie 
kapitału dla II transzy kredytu trwa do 14 kwietnia 2025 roku. Termin spłaty  pierwszej transzy 
przypada 15 kwietnia 2025 roku, a ostatniej - 15 października 2040 roku. 
W II półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne  
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
14 września i 14 grudnia 2021 r. Miasto Poznań zapłaciło raty odsetkowe od pierwszej transzy 
kredytu w wysokości 63.225,00 zł każda (oprocentowanie stałe).  
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2021 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 
rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za 2020 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w sprawie opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, a także podpisane przez Prezydenta Miasta 
i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności wraz z wyliczeniem 
wskaźników. Ponadto wysłano streszczenie sprawozdania z wykonania budżetu za I połowę 2021 
roku wraz z opinią wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz informację 
dotyczącą indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia ustalonego na 2022 rok. 
 

35 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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
W sytuacji, gdy wniosek o zastosowanie ulgi złożony zostanie w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 
30 dni następujących po ich odwołaniu opłata prolongacyjna nie jest pobierana od decyzji wydanej 
na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm). 
 

36 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 92.013 – 300 000 000,00 zł - termin spłaty ostatniej raty – 2045 
rok. 
 
Sporządzona przez Miasto w czerwcu alokacja środków w ramach pierwszej transzy kredytu 
w kwocie 200 mln zł, została zaakceptowana przez EBI w dniu 26 października 2021 r. Alokacja 
inwestycji umożliwiła Miastu skorzystanie z pozostałej części kredytu w ramach obowiązującej 
umowy. Dzięki temu w dniu 16 grudnia 2021r. Miasto mogło uruchomić II transzę kredytu 
w wysokości 100.000.000 zł. Do wykorzystania pozostało 300 mln zł. 
W II półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
13 sierpnia i 12 listopada 2021r. Miasto Poznań zapłaciło raty odsetkowe od pierwszej transzy 
kredytu w wysokości 231.863,01  zł każda (oprocentowanie stałe). 
Zgodnie z zapisami umowy Miasto Poznań przekazało w II półroczu 2021 r. do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: streszczenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2020 
rok wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za 2020 rok, uchwałę wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w sprawie opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, a także podpisane przez Prezydenta Miasta 
i kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta zaświadczenie o Zgodności wraz z wyliczeniem 
wskaźników. Ponadto wysłano Raport z postępów w Projektach, streszczenie sprawozdania 
z wykonania budżetu za I połowę 2021 roku wraz z opinią wydaną przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Poznaniu oraz informację dotyczącą indywidualnego wskaźnika obsługi 
zadłużenia ustalonego na 2022 rok. 
 

37 Uchwała Nr XXXIII/546/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie emisji 
obligacji Miasta Poznania 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
· Stan zadłużenia - 330.000.000,00 zł, termin wykupu – w latach 2023-2028 
 
Z tytułu wyemitowanych obligacji Miasto zapłaciło w II półroczu 2021 roku odsetki w wysokości:  
· seria A2020 – 249.700,00 zł w dniu 15 listopada 2021r., 
· seria B2020 – 282.700,00 zł w dniu 19 listopada 2021r.,  
· seria C2020, D2020 i E2020 – 978.450,00 zł w dniu 25 listopada 2021r., 
· seria F2020 – 372.350,00 zł w dniu 21 grudnia 2021r.  
Dodatkowo w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank 
Pekao S.A. sprawozdania budżetowe za II i III kwartał 2021 roku. 
 

38 Uchwała Nr XXXVI/640/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 r. w sprawie wyboru 
biegłego rewidenta na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta 
Poznania za lata 2020-2021. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
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Na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2020 
i 2021 wybrano firmę audytorską: Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., z siedzibą 
w Łodzi. W dniu 17.11.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Poznań a Biurem Biegłych 
Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. 
„EKO-BILANS” Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 
2020 i w dniu 26 kwietnia 2021 r. sporządziła sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 2020. 
 

39 Uchwała Nr XLIV/770/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania 
opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W ramach uchwały Rady Miasta LIV/770/VIII/2021 dot. retencjonowania opadu w miejscu jego 
powstania rozliczono wszystkie wnioski do dnia 21.12.2021 r. (w ramach uzupełniania braków), na 
łączną kwotę 683.959,85 zł. W wyniku rozliczeń (niewykorzystana w całości dotacja) Beneficjenci 
zwrócili 15.339,64 zł. Podczas pierwszej edycji trzech Beneficjentów zrezygnowało z dotacji przed 
rozpoczęciem inwestycji. W I edycji wpłynęło 176 wniosków (ogółem wszystkich, z podwójnymi), 
dotację przyznano 134 Beneficjentom: osobom fizycznym, instytucjom i firmom. 
Rozpoczęto prace nad regulaminem do edycji 2022 oraz rozpoczęto proces możliwości włączenia 
PTBS-ów w program, na zasadach wspólnot i spółdzielni. 
 

40 Uchwała Nr XLVII/855/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana dotyczy naliczania dla poszczególnych osiedli środków z tytułu należności z podatku od 
nieruchomości od nowo oddanych do użytku budynków w pierwszym roku powstania obowiązku 
podatkowego. W związku z tym postanowiono: 
- na 2022 rok nie naliczać 20% należności z podatku od nieruchomości ustalonej dla nowo oddanych 
do użytku budynków w pierwszym roku powstania obowiązku podatkowego, którym jest rok 2020 
(podobnie jak miało to miejsce w przypadku środków na 2021 rok) oraz rok 2021; 
- na 2023 rok nie naliczać 20% należności z podatku od nieruchomości ustalonej dla nowo oddanych 
do użytku budynków w pierwszym roku powstania obowiązku podatkowego, którym jest rok 2020 
(podobnie jak miało to miejsce w przypadku środków na 2021 rok), rok 2021 oraz rok 2022. 
Zwiększono także  na lata 2022-2023 udział w dochodzie z podatku od nieruchomości z 5% do 
5,25%, by zapewnić osiedlom dodatkowy wzrost środków. 
 

41 Uchwała Nr XLVII/856/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020 - 2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W następstwie upoważnień przewidzianych dla Rady Miasta ustalono poziom środków celowych na 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

20 
 

Lp Stan realizacji 

prace remontowe dróg publicznych gminnych na rok 2022 na poziomie 3.000.000 zł oraz na rok 
2023 na poziomie 4.000.000 zł. 
 

42 Uchwała Nr L/912/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie programu 
emisji obligacji Miasta Poznania w latach 2021-2022. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
· Stan zadłużenia - 50.000.000,00 zł, termin wykupu – w latach 2024-2025 
W dniu 9 listopada 2021 roku Miasto Poznań podpisało umowy z dwoma bankami (Pekao S.A. i PKO 
BP S.A.) na emisję obligacji w programie dwuletnim w latach 2021 – 2022 w łącznej kwocie 500 mln 
zł (po 250 mln w każdym roku). W ramach programu Bank Pekao S.A. 28 grudnia 2021r. 
wyemitował 2 serie obligacji Miasta Poznania – A21 i B21 po 25 mln każda. Obligacje 
oprocentowane są WIBOR6M+0,31% (seria A21) i WIBOR6M+0,33% (seria B21). W dniu 30.12.2021 
r. Miasto zapłaciło na rzecz Banku Pekao S.A. prowizję od wyemitowanych obligacji w kwocie 
64.300 zł.  
Na podstawie zawartych umów Miasto w 2022 roku może wyemitować 10 serii obligacji po 25 mln 
zł każda (2 w Banku Pekao S.A. i 8 w banku PKO BP S.A.). 
 

43 Uchwała Nr LI/937/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na 
dofinansowanie przedsięwzięcia zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku 
ekologicznego Traszki Ratajskie zostanie wypłacona w 2022r. 
 

44 Uchwała Nr LI/938/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
· Stan zadłużenia 57.950.000 zł, termin spłaty ostatniej raty 2033 rok 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pożyczkę przeznaczoną na 
dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia związanego z usunięciem nielegalnie składowanych 
odpadów niebezpiecznych w rejonie skrzyżowania ulic Naramowicka - Lechicka w Poznaniu 
w dwóch transzach – 50.153.207,11 zł w dniu 20.12.2021r. i 7.796.792,89 zł - 30.12.2021r. łącznie 
57.950.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest WIBOR3M, lecz nie mniej niż 1%. Pierwsze odsetki 
z tytułu pożyczki płatne będą 31.03.2022r. 
 

45 Uchwała Nr LIII/999/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
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 2022 r. oraz określenia wysokości podatku w deklaracjach na 
podatek od nieruchomości na 2022 r. składanych przez osoby prawne oraz wydawania decyzji 
określających wysokość podatku. 
W 2022 r. wprowadzono w podatku od nieruchomości preferencyjną stawkę dla budynków i ich 
części zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w załączniku nr 2 do 
uchwały, położonych na obszarze wskazanym w załączniku nr 1, tj. dla nieruchomości  
zabudowanych, położonych przy ulicy Wrocławskiej, Św. Marcin oraz na Starym Rynku, a także 
wybudowanych przed 1 stycznia 1990 r. 
 

46 Uchwała Nr LVI/1047/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów 
Poznańskich.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwałą ustalono stawki dotacji przedmiotowych na rok 2022 dla Zakładu Lasów Poznańskich. 
 

47 Uchwała Nr LVII/1061/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej na 2022 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki 
Sportu i Rekreacji 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu 
w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla 
rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców. 
 Na 2022 rok dla POSiR przyznano dotację przedmiotową w kwocie : 
- Dotację przedmiotową: 27.538.000 zł; 
- Dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Realizacja programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi: 120.000 zł; 
- Dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Realizacja programu zwalczania narkomanii: 
120.000 zł. 
 

48 Uchwała Nr LVII/1062/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Michałowo. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W efekcie podjęcia ww. uchwały przystąpiono do opracowania umowy między Miastem Poznań 
a Gminą Michałowo. 

49 Uchwała Nr LVII/1066/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie wieloletniej 
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prognozy finansowej Miasta Poznania 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. 
 

50 Uchwała Nr LVII/1067/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie budżetu 
Miasta Poznania na 2022 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. 
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1 Uchwała nr LXXXVIII/487/1993 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wyrażenia 
zgody podmiotom gospodarczym na używanie lub rejestrację znaku towarowego zawierającego 
nazwę lub herb miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono wniosków o zgodę na używanie lub rejestrację znaku 
towarowego zawierającego nazwę lub herb miasta Poznania. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji stanowiska RMP Oddział Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa (OWP-WDGR) 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 dla małych i średnich 
przedsiębiorców oraz dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej odbywały się 
zdalnie za pośrednictwem internetu oraz telefonu.   
W roku 2021 ze szkoleń i doradztwa organizowanych przez Oddział Wspierania Przedsiębiorczości 
(OWP) skorzystało łącznie 7736 uczestników, w tym: 
· Szkolenia organizowane przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy (ODS) WDGR: 150 szkoleń, 6988 
uczestników, 
· Doradztwo indywidualne organizowane przez ODS - 106 uczestników, 
· Szkolenia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu 
Współpracy: 31 szkoleń, 602 uczestników, 
· Szkolenia dla start-upów i freelancerów organizowane przez zespół Przestrzeni Pracy Wspólnej 
Plus Jeden WDGR: 9 szkoleń, 153 uczestników, 
Liczba uczestników Poznańskiego Dnia Przedsiębiorczości w dniu 24 czerwca oraz 3-5 listopada, 
łącznie 23 panele dyskusyjne i warsztaty on-line: 500 obserwatorów. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 14 grudnia 2021 r. zakończyła się procedura udzielania, rozliczania i sprawozdania 
z otrzymanych dotacji z budżetu Miasta Poznania na zadania związane z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, 
realizowane w 2021 roku przez stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród 
działkowy lub rodzinne ogrody działkowe (ROD). Prezydent Miasta Poznania w drodze zarządzenia 
Nr 418/2021/P z dnia 13.05.2021 r. udzielił dotacji z budżetu Miasta i przekazał w I naborze na ten 
cel kwotę: 67 386,00 zł. Natępnie Prezydent Miasta Poznania w drodze zarządzenia Nr 524/2021/P 
z dnia 22.06.2021 r. udzielił dotacji  z budżetu Miasta i przekazał w II naborze na ten cel kwotę: 
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132 614,00 zł.  
Na dzień 31.12.2021 r. zatwierdzono sprawozdania czterech Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
reprezentujących Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Poznaniu. ROD „Nad Stawem” 
w dniu 03.11.2021 r. zwrócił dotację w wysokości 50 000 zł, ponieważ z powodu Coivd-19 nie udało 
się przystąpić do inwestycji - brak ofert firm. W związku z tym nie rozliczył realizacji zadania całej 
inwestycji. Zakończono realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych 
przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej realizowanych w 2021 roku 
na kwotę 182 472,00 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie niniejszej uchwały Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Poznaniu wydaje postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych 
zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do MKRPA wpłynęło 721 wniosków z Wydziału 
Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w zakresie zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, z czego 357 dotyczyło lokali gastronomicznych a 364 sklepów. W związku 
z tym przeprowadzono 364 wizje lokalne potwierdzające zgodność lokalizacji punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych z Uchwałą nr LXXI/1323/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 
roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz Uchwałą Nr XXX/535/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 
czerwca 2020 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie miasta Poznania. Nie stwierdzono przypadków lokalizacji niezgodnych z w/w uchwałami. 
 

5 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 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r. wydano 1285 QR-kodów oraz przekazano 1632 identyfikatory wszystkim 
zgłoszonym do licencji kierowcom. 
 

6 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 31.12.2021 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje radzie gminy narzędzia 
prawne, umożliwiające kształtowanie polityki w zakresie ograniczania dostępności alkoholu, między 
innymi poprzez ustalenie w drodze uchwały, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) i tak: 
 
· maksymalna liczba zezwoleń dla DETALU (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży) na terenie miasta Poznania wynosi: 
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A (piwo) – 1000, w tym: Osiedle Stare Miasto – 95  
B (wino) – 1035, w tym: Osiedle Stare Miasto – 100  
C (wódka) – 965, w tym: Osiedle Stare Miasto – 85 
 
· maksymalna liczba zezwoleń dla GASTRONOMII (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży) 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 na dzień: 31-12-2021 r. 
  
Osiedle Stare Miasto   
           A                                                95                                        95 (limit wykorzystany) 
           B                                              100                                      100 (limit wykorzystany) 
           C                                                85                                        85 (limit wykorzystany) 
 
Pozostała część miasta   
           A                                              905                                       861 
           B                                              935                                       910 
           C                                              880                                       824 
 
Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: GASTRONOMIA 
   
Rodzaj zezwolenia                             Limit               Wykorzystanie limitu na dzień: 31-12-2021 r.  
 
teren miasta Poznania   
           A                                              870                                       801 
           B                                              760                                       702 
           C                                              760                                       479 
 

7 Uchwała Nr XLI/718/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie stref cen 
oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za przewozy taksówkami na 
terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała zobowiązuje taksówkarzy posiadających licencje wydane przez Prezydenta Miasta 
Poznania do realizowania jej postanowień, które sprawdzane są poprzez weryfikację wniosków 
aktualizacyjnych zwierających informacje o stosowanych cenach. W wyniku tych działań w II 
półroczu 2021 r. przyjęto 395 wniosków aktualizacyjnych. 
 

8 Uchwała Nr XLIV/788/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r.  sprawie rozpatrzenia 
petycji Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej  . 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W odpowiedzi na petycję Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej odnośnie pomocy dla 
gastronomii, Rada Miasta Poznania wskazała, że dnia 2 lutego 2021 r. została podjęta uchwała 
w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedłużono termin 
wniesienia opłat do dnia 30 września 2021 r. Możliwość ewentualnego podjęcia dalszych, 
postulowanych przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej działań w zakresie opłat, będzie 
rozważone po przeprowadzeniu analizy budżetowej Miasta. 
 

9 Uchwała Nr LI/944/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 zmieniająca uchwałę Nr 
XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych 
z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację 
infrastruktury ogrodowej 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W wyniku zmiany, § 2 ust. 5 uchwaly otrzymał następujące brzmienie: "Stowarzyszenie ogrodowe 
może otrzymywać dotację z budżetu Miasta Poznania na przedsięwzięcie w danym ROD nie częściej 
niż raz na 2 lat.". Wprowadzona zmiana ma na celu skrócenie terminu otrzymania dotacji przez 
stowarzyszenia ogrodowe, które są zainteresowane składaniem wniosków o dotacje celowe na 
dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Wprowadzone 
zmiany w załączniku nr 1 do uchwały doprecyzują stan faktyczny i prawny sieci energetycznych 
i wodociągowych stowarzyszeń ogrodowych i ułatwi kalkulację przewidywanych kosztów i źródeł 
finansowania przy realizacji zadania przez Stowarzyszenia ogrodowe. Wprowadzone zmiany 
w uchwale będą obowiązywać w naborze wniosków na przełomie  I i II kwartału 2022 r. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 
wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek dot. uzyskania zezwolenia, o którym mowa 
w uchwale. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniach 11.02.2021 r. oraz 12.10.2021 r. odbyły się posiedzenia Komisji, na której dokonano 
oceny wniosków mieszkańców na wspólną realizację z Miastem inicjatyw lokalnych, polegających 
na budowie sieci wod-kan, nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej. Przyjęto do realizacji 
9 wniosków, które spełniały kryteria zawarte w przedmiotowej uchwale. Zrealizowano 8 inwestycji, 
z jednej mieszkańcy zrezygnowali. Kwota dofinansowania wyniosła 1.534.907,69 zł 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Zapisy uchwały realizowane są w ramach wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - w II 
półroczu wydano 5 zewoleń. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały:  
- podjęto współpracę z przedsiębiorstwami energetycznymi i sąsiednimi gminami w zakresie planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowych – ciągła współpraca; 
- w związku z podpisaniem umowy na projekt pt. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”, Wydział Gospodarki Komunalnej 
prowadzi współpracę z wykonawcą (Energoekspert Sp. z o.o. z Katowic) oraz wydziałami Urzędu 
Miasta Poznania i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. 
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5 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Przedmiotowa uchwała została zmieniona uchwala Nr LI/945/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 
07-09-2021 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie miasta Poznania. Zmiana Regulaminu wynika ze zmian w ustawie o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – uproszczono kwestie techniczne 
związane z wydawaniem warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne, część zapisów dotychczasowo ujmowanych w treści regulaminu przeniesiono do 
zapisów ustawowych. 
 

6 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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
Przedstawiono trzy koncepcje wraz z wizualizacją paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu 
Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17) do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Nie uzyskano 
pozytywnej opinii na proponowane rozmieszczenie. Wskazane zostały ostateczne połacie dachu, na 
kórych Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków może wyrazić zgodę na umieszczenie paneli, co 
umożliwi kontynuację dokumentacji projektowej. 
Do dnia 31.12.2021 r. wykonano:  
- trzy koncepcje rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych wraz z wizualizacją 3D, 
- odkrywki części dachu, 
- konsultacje oraz opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
- ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne. 
Obecnie trwają prace nad projektem wzmocnień konstrukcji dachu na potrzeby mnontażu paneli 
fotowoltaicznych oraz tworzenie projektu ich rozmieszczenia zgodnie z ostatecznymi wytycznymi 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Planowany termin zakończenia prac projektowych – koniec I kwartału 2022 r. 
 
W związku ze znacznym wzrostem kosztów przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna 
budynku DPS”, w stosunku do zakładanych w latach 2019/2020, Wydział Gospodarki Komunalnej 
zrezygnował z prowadzenia dalszego postępowania na remont dachu i zwrócił środki do Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych. Działania dotyczące możliwości modernizacji energetycznej obiektów 
użyteczności publicznej w zakresie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii będą 
kontynuowane w 2022 r. 
 

7 Uchwała Nr XXXV/624/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Poznań. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zgodnie z ustawą Prawo wodne w celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
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Komunalnych Rada Gminy zoobowiązana została do końca 2020 roku do podjęcia uchwały 
wyznaczającej aglomerację. Na podstawie wyznaczonej aglomeracji, na początku każdego roku 
przygotowywane jest sprawozdanie z KPOŚK. Wcześniej wyznaczanie aglomeracji leżało 
w kompetencjach Urzędów Marszałkowskich. 
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo wodne, gminy przekazują Wodom Polskim corocznie, nie później niż 
do dnia 28 lutego, sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok ubiegły. Wydział Gospodarki Komunalnej 
jest w trakcie kompletowania materiałów (w tym danych od różnych jednostek miejskich) w celu 
przygotowania sprawozdania za rok 2021. 
 

8 Uchwała Nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zakres realizacji zapisów uchwały przez Wydział Gospodarki Komunalnej: 
· podejmowano kontrole nieruchmości pod kątem utrzymania czystości i porządku w przestrzeni 
publicznej – przeprowadzono 53 wizji w terenie,  
· przyjmowano zgłoszenia dotyczące zanieczyszczenia miasta z aplikacji Smart City: 669 
· koordynowano obowiązkową powszechną akcję deratyzacji przeprowadzoną w okresie od 1 do 30 
września, w tym wydano komunikat PMP w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na 
terenie miasta Poznania; ogłoszony w Gazecie Wyborczej oraz na stronie internetowej Miasta 
Poznania http://www.poznan.pl/gk, gdzie zamieszczono również wszystkie informacje dotycząc 
powszechnej akcji deratyzacyjnej. Pisemnie poinformowano o obowiązku przeprowadzenia 
deratyzacji Wydziały Urzędu Miasta Poznania celem przekazania informacji do podległych 
jednostek, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z prośbą o przekazanie Komunikatu 
do Rad Osiedli, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu celem realizacji zadania w budynkach Urzędu 
Miasta, Spółdzielnie Mieszkaniowe celem realizacji zadania na nieruchomościach znajdujących się 
w ich administracji, miejskie jednostki organizacyjne, spółki miejskie;  
· zwrócono się do SMMP i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą 
o przeprowadzenie w podanym terminie kontroli właścicieli nieruchomości (funkcjonariusze Straży 
Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzili kontrole pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów 
do zwalczania gryzoni przez właścicieli nieruchomości). Skontrowali łącznie 1845 nieruchomości 
(stwierdzono 73 nieprawidłowości, zastosowano 3 pouczenia, wystawiono 66 mandatów, 
sporządzono 1 wniosek i ukaranie do sądu).  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Poznaniu, w ramach swoich kompetencji skontrolował wyłożenie trutek przeciw gryzoniom w 102 
obiektach, w tym w 67 z branży spożywczej. W żadnym przypadku nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie działań dotyczących monitoringu obecności szkodników oraz nie 
zastosowano sankcji karnych); do Wydziału Gospodarki Komunalnej wpłynęło 265 sprawozdań, 
z informacją o przeprowadzeniu deratyzacji na terenach, w tym 184 od placówek oświatowych i 23 
od spółdzielni mieszkaniowych   
 
W okresie sprawozdawczym wobec osób niestosujących się do zapisów uchwały, strażnicy Straży 
Miejskiej Miasta Poznania zastosowali 187 postępowań mandatowych i 11 pouczeń oraz skierowali 
12 wniosków o ukaranie do sądu. 
 

9 Uchwała Nr XXXIX/691/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie 
uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
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kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 – 2029 – korekta Nr 20/002/PI-
10”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Realizując uchwałę Wydział Gospodarki Komunalnej monitoruje wykonywanie zadań zawartych 
w obowiązującym WPRIM Spółki Aquanet. 
 

10 Uchwała Nr XLI/720/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie powierzenia 
do realizacji Gminie Czerwonak zadania publicznego w postaci opracowania dokumentacji 
projektowej do zadania polegającego na budowie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę 
w Czerwonaku. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zadanie realizowane jest w imieniu Miasta Poznań przez Gminę Czerwonak. W chwili obecnej ze 
strony wykonawcy (wybranego w postępowaniu przez Gminę Czerwonak) trwa opracowanie 
dokumentacji projektowej dot. kładki w Czerwonaku. 
 

11 Uchwała Nr XLVI/811/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

12 Uchwała Nr XLVI/812/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r.w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

13 Uchwała Nr XLVI/813/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

14 Uchwała Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

15 Uchwała Nr XLVI/816/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

16 Uchwała Nr XLVI/817/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

17 Uchwała Nr XLVI/818/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

18 Uchwała Nr XLVI/820/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie podziału 
obszaru Miasta Poznania na sektory. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. W związku z wystąpieniem Miasta Poznania 
z dniem 31 grudnia 2021 r. ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” celowym było poddanie analizie obecnego podziału miasta Poznania na 
sektory. 
 

19 Uchwała Nr XLVI/838/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego 
zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana statutu podyktowana jest przyjęciem przez Zakład Lasów Poznańskich w zakres swoich 
obowiązków prowadzenia zagadnień związanych z profilaktyką zagrożeń bezpieczeństwa ludzi 
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wynikającego z obecności dzików wolnożyjących w lasach komunalnych oraz powierzchniach 
zurbanizowanych miasta Poznania.  
Zmiany statutu podyktowane są również koniecznością wprowadzenia zapisów dotyczących 
zwiększonego zakresu działań podejmowanych przez ZLP, w związku z przystosowaniem lasów do 
zmian klimatycznych oraz rolą lasu w przeciwdziałaniu tym zmianom. 
 

20 Uchwała Nr LI/945/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie przyjęcia zmian 
w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Przyjęty uchwałą Regulamin reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz odbiorców usług, korzystających na terenie miasta Poznania z usług z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 

21 Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. W związku z wystąpieniem Miasta Poznania 
z dniem 31 grudnia 2021 r. ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” celowym było przyjęcie nowego Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Poznania. Treść dokumentu wypracowana została na podstawie 
obowiązujących regulacji prawnych oraz poddana została konsultacjom społecznym, które trwały 
od 1 do 31 lipca 2021 r. Podczas tych konsultacji mieszkańcy składali swoje propozycje, uwagi 
i wnioski do projektu. Efektem jest wypracowany i zmieniony Regulamin utrzymania czystości 
i porządku, który zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 r. 
 

22 Uchwała Nr LII/969/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie podziału 
obszaru miasta Poznania na sektory. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Ze względu na specyfikę infrastruktury, 
zróżnicowanie potrzeb w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz uznanie Starego Miasta 
za reprezentacyjną część Poznania, za zasadne uznano podział dotychczasowego sektora VI (Poznań 
Winogrady – Stare Miasto) na nowy sektor VI – Winogrady oraz sektor VII – Stare Miasto, który 
pokrywać się będzie z granicą jednostki pomocniczej Osiedla Stare Miasto. Ponadto, z uwagi na 
fakt, iż Miasto Poznań od 1 stycznia 2022 r. staje się samodzielnym organizatorem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze miasta Poznania, nazwa miasta została 
wykreślona z określenia sektora. 
 

23 Uchwała Nr LII/970/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 
 

24 Uchwała Nr LIII/992/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 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 trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia nowej stawki za zajęcie pasa drogowego, w celu 
zastrzeżenia miejsca postojowego – tzw. koperty – poza strefą płatnego parkowania oraz 
śródmiejską strefą płatnego parkowania. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

25 Uchwała Nr LIII/994/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
LXVII/1061/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r. (ze zm.) w sprawie powierzenia 
Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego 
Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi.    
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

26 Uchwała Nr LIII/995/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie powierzenia 
Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu 
utrzymania czystości i porządku w gminie obejmującego tworzenie i prowadzenie Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Powierzenie zadania, o którym mowa w uchwale nastąpi od dnia 1 stycznia 2022 r. 
 

27 Uchwała Nr LIII/996/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie powierzenia 
Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu 
utrzymania czystości i porządku w gminie obejmującego zagospodarowanie strumienia odpadów 
wystawkowych pochodzących z terenu miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Powierzenie zadania, o którym mowa w uchwale nastąpi od dnia 1 lipca 2022 r. 
 

28 Uchwała Nr LIII/997/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. Zobowiązuje ona podmiot prowadzący działalność 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - do pobierania opłat w wyskokości 
nie wyższej niż reguluje to ww. dokument. 
 

29 Uchwała Nr LIV/1024/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań 
przez Gminę Oborniki, Gminę Murowana Goślina, Gminę Czerwonak, Gminę Swarzędz, Miasto 
i Gminę Pobiedziska, Gminę Kleszczewo, Miasto i Gminę Kostrzyn zadania publicznego 
polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Obornik, Murowanej Gośliny, Czerwonaka, Swarzędza, Pobiedzisk, 
Kleszczewa, Kostrzyna, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie Międzygminne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

30 Uchwała Nr LIV/1025/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań 
przez Miasto Luboń  zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Lubonia, którego wykonanie 
nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie Międzygminne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

31 Uchwała Nr LVI/1048/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
28.12.2021 r. poz. 10135. Uchwałę przekazano do realizacji jednostce budżetowej Usługi 
Komunalne, która jest na etapie wdrażania zapisów uchwały w życie poprzez m.in. umieszczenie 
informacji na stronie internetowej oraz regulacji porządkowych na cmentarzach. 
 

32 Uchwała Nr LVI/1049/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie 
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. Uchwała realizowana będzie przez jednostkę 
budżetową Usługi Komunalne w zakresie przyjmowania do Schroniska bezdomnych zwierząt 
z terenu miasta Luboń na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. 
 

33 Uchwała Nr LVI/1050/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie określenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku której zmianie ulega treść 
art. 6j ust. 3b, konieczne było dostosowanie przepisów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym 
sposobu obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

34 Uchwała Nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku której zmianie ulega treść 
art. 6j ust. 3b, konieczne było dostosowanie przepisów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym 
sposobu obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z powyższym przygotowano nowy 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, który zawiera wszystkie niezbędne dane. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości podzielono na 
4 rodzaje, aby ułatwić złożenie deklaracji dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. 
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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 31.12.2021 
W 2021 roku: 
- wydano 108 decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach – 658 713,90 zł 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty – 2, 
- wpływy budżetowe 790 994,56 zł. 
 

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 31.12.2021 
W 2021 roku: 
- wydano 46 decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach – 467 805,20 zł, 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty – 7, 
- wpływy budżetowe 231 775,93 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Z uwagi na dokonane zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) oraz na dezaktualizację 
operatu szacunkowego dotyczącego wyceny ww. nieruchomości 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. 
WGN oczekuje na złożenie przez Parafię Ewangelicko-Augsburskiej uzasadnionego wniosku 
odnośnie sposobu wykorzystania nieruchomości. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała tzw. kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są wszystkie zarządzenia Prezydenta 
Miasta Poznania dotyczące nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
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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 II półroczu 2021 r.: 
- przygotowano 17 zarządzeń dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i 13 
zarządzeń dotyczących zbycia nieruchomości w trybie przetargowym, w rezultacie zbyto 15 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz 24 nieruchomości w trybie przetargowym 
- dokonano 13 transakcji związanych z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Miasta Poznania, 
w tym 10 w trybie nabycia, 2 w trybie zamiany i 1 w trybie darowizny, 
- obciążono służebnościami przesyłu 81 nieruchomości miejskich (przy założeniu 
działka=nieruchomość), zawarto 7 aktów notarialnych ustanowienia służebności gruntowej, na 
podstawie których obciążono 11 działek. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r. nie zawarto umowy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika 
wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową 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 31.12.2021 
Uchwała kompetencyjna stosowana przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
W II półroczu 2021 r. nie udzielono żadnych bonifikat na podstawie ww. uchwały. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r.  nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności z bonifikatą od opłaty z tytułu przekształcenia. 
 

8 Uchwała Nr LXXV/1418/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 r. w sprawie wyrażenia 
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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 31.12.2021 
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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Realizacją uchwały w zakresie przyjmowania, rozpatrywania wniosków o sprzedaż ww. lokali 
zajmuje się Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., która również ustala wysokość 
przysługującej bonifikaty. Natomiast realizacją uchwały w zakresie sprzedaży lokalu zajmuje się 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP. 
Uchwała tzw. kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są zarządzenia Prezydenta Miasta 
Poznania dotyczące ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 
W II półroczu 2021 r. w oparciu o ww. uchwałę podjęto 2 zarządzenia oraz sprzedano 62 lokale. 
 

10 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 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r. na podstawie ww. uchwały udzielono 1918 bonifikat. 
 

11 Uchwała Nr XXXV/619/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie bonifikaty 
dla Caritas Archidiecezji Poznańskiej od ceny sprzedaży nieruchomości miejskiej, położonej 
w Poznaniu w rejonie rynku Wildeckiego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały z uwagi na zmianę celu darowizny na rzecz Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej. 
 

12 Uchwała Nr XLIII/753/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 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 2021 r. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie ww. uchwały rozpatrzono 101 wniosków. 
 

13 Uchwała Nr LI/935/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 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 
zlokalizowanych w Poznaniu w rejonie ul. Żelaznej 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 22 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 35/2021 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 
26.282.000 zł (do kwoty 160.556.000) poprzez wniesienie przez Miasto Poznań do Spółki w drodze 
wkładu niepieniężnego nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Żelaznej (działki nr: 1/9, 
1/13, 1/16, 2/3, 2/23, 6/2, 6/4).  
Podwyższenie kapitału wg stanu na dzień 31.12.2021 r. nie zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, z uwagi na trwającą procedurę przeniesienia prawa własności nieruchomości. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 
zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek 
pomocniczych - osiedli. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała określa zasady naliczania środków finansowych na wypłaty diet oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych, zasady naliczania środków na 
ten cel, określa maksymalną miesięczną wysokość diety przysługującej członkowi rady lub zarządu 
osiedla oraz zasady, jakimi powinna kierować się rada osiedla przy określaniu ich wysokości. 
W 2021 r. wypłacono łącznie 435 762 zł na diety dla członków organów jednostek pomocniczych. 
Limit środków na diety i zwrot kosztów podróży służbowej dla członków organów osiedli na 2022 
rok określono na kwotę 665 633 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 31.12.2021 
Na podstawie ww. uchwały Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie nr 225/2020/P z dnia 14 
marca 2020 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego 
przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta – osiedlom (zmienione zarządzeniem Nr 
300/2021/P z dnia 31 marca 2021 r).  
Zarządzenie ustala opłaty za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego: 
- Osiedlu Piątkowo, położonego na os. Stefana Batorego, 
- Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna, 
- Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, położonego 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 31.12.2021 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do ustalenia wysokości dla jednostek pomocniczych - osiedli 
Miasta, a także określa zasady postępowania przy wydatkowaniu środków będących w ich 
dyspozycji. 
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XLVII/855/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 
2021 r. W wyniku zmiany: 
- określono sposób naliczania środków dla osiedli na 2022 i 2023 rok, 
- przyznano Radzie Miasta kompetencję do ustalenia w odrębnej uchwale wysokości kwoty na prace 
remontowe dróg publicznych gminnych na dany rok budżetowy oraz nienaliczanie dla danego 
osiedla środków z tego tytułu w kwocie poniżej 10.000 zł. 
Na podstawie uchwały Wydział Budżetu i Kontrolingu naliczył na 2022 r. środki wolne przeznaczone 
na statutową działalność jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 24 588 034,00 zł, z czego: 
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- środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności oraz powierzchni osiedla – 5 000 000,00 zł, 
- środki z tytułu podatku od nieruchomości – 16 938 604,00 zł, 
- środki niewykorzystane w 2020 r. – 2 649 430,00 zł. 
W oparciu o ww. naliczenia Rady osiedli przyjęły projekty planów wydatków. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do ustalenia wysokości dla jednostek pomocniczych - osiedli 
Miasta. Została zmieniona uchwałą Nr XLVII/856/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 
2021 r., która ustaliła wysokość środków celowych na prace remontowe dróg publicznych 
gminnych: 
- w 2022 r. - 3 000 000 zł; 
- w 2023 r. – 4 000 000 zł. 
 

5 Uchwała Nr XLII/729/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie powierzenia 
Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie ww. uchwały Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie Nr 368/2021/P z dnia 22 
kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej przekazanych Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. 
Zarządzenie ustala opłaty za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Wydziałowi 
Wspierania Jednostek Pomocniczych przy ul.: 
- Nadolnik - boisko wielofunkcyjne,  
- Majakowskiego - boisko wielofunkcyjne,  
- Milczańskiej - boisko do siatkówki/koszykówki, boisko wielofunkcyjne, 
- Radziejewskiego - skatepark. 
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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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie uchwały Miasto Poznań podpisało umowy ze związkami sportowymi, które 
dofinansowują szkolenie uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
w następujących dyscyplinach: hokej na trawie, pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo. Umowy zostały 
podpisane z Polskim Związkiem Kajakowym, Polskim Związkiem Hokeja na Trawie oraz Polskim 
Związkiem Pływackim. Środki przeznaczone są na zgrupowania i konsultacje, zawody krajowe. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała jest realizowana na bieżąco. Gdy występuje taka potrzeba - ceny i opłaty określone 
w uchwale są weryfikowane. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 2 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania 
i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. W związku z epidemią SARS-CoV-2 spotkanie odbyło się 
w trybie online. Obrady prowadził Pan prof. dr hab. Ryszard Wryk – Przewodniczący Kapituły. 
W wyniku głosowania Kapituła przyznała m.in. nagrodę sportową Miasta Poznania, którą otrzymali: 
- trener Aleksander Wojciechowski (AZS AWF Poznań/ wioślarstwo) – kwota 10.000 zł 
- zawodniczka Magda Linette (OŚ AZS Poznań/ tenis) – kwota 15.000 zł 
Kapituła ustaliła również wysokość Olimpijskiej Nagrody Sportowej dla sportowców poznańskich 
klubów sportowych, którzy uzyskali nominacje na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Sportowcy 
otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 10.000 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 16 grudnia 2021 r. w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Kapituły 
Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. W spotkaniu wzięli 
udział: prof. Ryszard Wryk, prof. Ryszard Strzelczyk, dr Ewa Bąk, Krzysztof Ratajczak i Lidia Dudziak.  
Obrady prowadził Pan prof. dr hab. Ryszard Wryk – Przewodniczący Kapituły, który przedstawił 
nazwiska sportowców, kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania w kategoriach 
seniora. Swoje głosy na poszczególnych kandydatów oddali wszyscy obecni na spotkaniu 
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członkowie kapituły. W wyniku głosowania poszczególnych członków Kapituły przyznano 24 
stypendia w kategoriach seniora.  
Stypendia wypłacane będą od stycznia do grudnia 2022 r. Wysokość stypendium wynosi od 500 do 
3.000 zł. Całkowita suma stypendiów seniorskich na 2022 rok wynosi 324.000 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 31.12.2021 
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 31.12.2021 
Uchwała realizowana w sposób ciągły. Stanowi podstawę do udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków.  
Dla pełniejszej realizacji konieczne jest zwiększenie środków w kolejnych latach w budżecie Miasta. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 25 sierpnia 2021 r. pismem przekazana została wnioskodawcy informacja o podjętej decyzji 
Zespołu pomnikowego dotyczącej lokalizacji pomnika poza ścisłym centrum miasta. Zespół 
zaproponował, by pomnik zlokalizować w obrębie Ronda Starołęka w sąsiedniej bliskości miejsca 
zamieszkania Krystyny Feldman. Wnioskodawcy nie odnieśli się jeszcze do zaproponowanej 
lokalizacji. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie Pomnika Wdzięczności - Pomnika 
Najświętszego Serca Jezusowego. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 19 listopada 2021 r. – zakończona procedura konkursowa (rozstrzygnięcie konkursu) dotycząca 
pomnika Wypędzonych Wielkopolan; 
- 2 grudnia 2021 r. - spotkanie (wizja w terenie) członków sądu konkursowego, Przewodniczącego 
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Zespołu „pomnikowego” Piotra Sobczaka oraz zwycięzcy Konkursu na projekt pomnika króla 
Przemysła II - p. Stanisława Szwechowicza w sprawie podjęcia dalszych działań dotyczących 
realizacji pomnika Przemysła II na Wzgórzu Przemysła; 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W związku z ogólnomiejskim 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" planowana jest w 2022 roku. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 30.07.2019 r. ogłoszono wyniki konkursu na Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 
Zwycięska praca konkursowa przewiduje lokalizację pomnika Dowódców Powstania 
Wielkopolskiego w parku, który ma być utworzony w bezpośrednim otoczeniu Muzeum. 
Organizacja konkursu na pomnik Dowódców Powstania Wielkopolskiego uzależniona jest od 
realizacji budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. 
 

8 Uchwała Nr 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 31.12.2021 
Nagroda Artystyczna oraz stypendia artystyczne zostały przyznane w I półroczu 2021 roku. 
 

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 31.12.2021 
Uchwała może być realizowana, a środki uruchomione dopiero po rozstrzygnięciu konkursu 
rzeźbiarskiego. Konkurs został rozstrzygnięty 19 listopada 2021 r. Wyniki konkursu zostały 
przekazane do Zarządu Zieleni Miejskiej – jednostki odpowiedzialnej za budowę pomnika, która jest 
uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o uruchomienie środków. 
 

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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W związku z ogólnomiejskim 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 planowana jest na 
2023 r. 
 

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 31.12.2021 
W dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta 
Poznania, po odbytym spotkaniu wnioskodawców z Dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Architektuy, 
przedstawiono Członkom Zespołu stanowisko Stowarzyszenia. Stowarzyszenie konsekwentnie 
wskazuje teren przed wejściem do Teatru Polskiego jako najkorzystniejszą lokalizację dla 
wzniesienia pomnika Wojciecha Bogusławskiego. Obecnie teren objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego „Centrum 2”. Ustalenia niniejszego planu nie przewidują 
lokalizacji pomnika w proponowanym przez Stowarzyszenie miejscu. 
Członkowie Zespołu 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 VI/69/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 r. w sprawie przyjęcia 
Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W 2021 roku został przeprowadzony monitoring drugiego 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 187 projektów,  
- przyznanie 10 stypendiów dla młodych twórców oraz 1 Nagroda Artystyczna,  
- przyznanie 100 stypendiów w II edycji Programu stypendialnego w roku 2021. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Forma pomnika zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Organizacja konkursu na pomnik 
planowana jest w 2024 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Wniosek dotyczący wzniesienia ławki pomnikowej upamiętniającej Wincentego Różańskiego na 
terenie Parku Górczyńskiego został w zakresie proponowanej lokalizacji poddany szczegółowej 
analizie. Ustalono, iż teren Parku Górczyńskiego nie jest gruntem należącym do miasta Poznania, 
zatem Uchwała nr LXVII/1060/VI/2014 RMP z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wznoszenia 
pomników na terenie miasta Poznania, nie ma w tym przypadku zastosowania. 
 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Nadzór właścicielski 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

48 
 

Lp Stan realizacji 

1 Uchwała Nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 
określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W oparciu o ww. uchwałę w II półroczu 2021 r.: 
- wydane zostały 3 zgody na najem nieruchomości, 
- wydana została 1 zgoda na sprzedaż bezprzetargową pojazdu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Od 2012 roku 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 Prezydent polecił dopracowanie wszystkich kwestii organizacyjnych związanych 
z planowanym podziałem. Do dnia 31.12.2021 r. BNW nie uzyskało zgody Prezydenta Miasta 
Poznania na kontynuowanie projektu. Natomiast BNW kontynuuje prace związane z opracowaniem 
alternatywnego sposobu zadysponowania akcjami, w szczególności opierające się na 
wyodrębnieniu prowadzonych przez Spółkę pogrupowanych działalności, jako zorganizowanych 
części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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 
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na dzień 31.12.2021 
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. 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. Z uwagi na konieczność dokonania przez 
Spółkę uzgodnień związanych z realizacją infrastruktury drogowej i technicznej na wymienionym 
terenie, co będzie mieć wpływ na termin dokonania podziału obecnie istniejących działek, 
wniesienie wskazanych powyżej nieruchomości planowane jest obecnie na rok 2022. 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 przygotowania nowej uchwały uwzględniającej 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 31.12.2021 
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 postanowień uchwały Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r., 
które zostały wprowadzone uchwałą Nr VIII/100/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 
2019 r.  
Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta podjął decyzję o skierowaniu do Rady Miasta 
Poznania projektu uchwały w powyższej sprawie. Prace dotyczące przygotowania projektu uchwały 
są na ukończeniu i w najbliższym czasie planuje się go wnieść pod obrady Rady Miasta Poznania. 
 

6 Uchwała Nr XXXIV/596/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe 
Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. 
Jana Kasprowicza. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 28 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Międzynarodowe Targi 
Poznańskie sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 49/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 64.318.000,00 zł (do kwoty 352.666.000) 
poprzez wniesienie przez Miasto Poznań do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego nieruchomości 
zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza (działki nr: 8, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 20/78, 20/86, 
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20/39, 20/93, 20/83, 21/5, 21/1, 20/24, 20/26) oraz wkładów pieniężnych w wysokości 3.840.000 zł 
(przez każdego ze Wspólników, tj. Miasto Poznań oraz Województwo Wielkopolskie). 
Z uwagi na konieczność sprostowania wpisu w księdze wieczystej z aktualnym stanem prawnym, 
działka nr 7, która objęta jest zgodą Rady Miasta Poznania została wyłączona z przedmiotu aportu 
do spółki MTP sp. z o.o. do czasu sprostowania wpisu w księdze wieczystej – działania w tym 
zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 
Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 listopada 
2021 r. 
 

7 Uchwała Nr XXXVI/641/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen 
i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie uchwały w 2021 roku przygotowano  następujące Zarządzenie Nr 1/2021/P 
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 stycznia 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 842/2020/P  
w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna.  
Zmiana dotyczyła terminu obowiązywania cen (przed zmianą od 01.01.2021 r., po zmianie od 
01.04.2021 r.) 
 
Od 1 kwietnia 2021 r. ZDM nie świadczy usługi odpłatnego odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych. 
 

8 Uchwała Nr XXXVII/655/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 r. w sprawie 
powierzenia spółce Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. zadania własnego 
gminy. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W ramach wykonania uchwały podejmowano następujące czynności i realizowano zadania: 
1. Wykupienie licencji długoterminowej dla aplikacji Smart City Poznań; 
2. Rozwój aplikacji Smart City POznań o dodatkowe funkcjonalności oraz dostosowanie aplikacji do 
wymogów WCAG; 
3. Organizacja konferencji Smart City Wielkopolska 2021 (następna edycja  w 2022r.); 
4. Udział w targach i konferencjach z prelekcjami i promocją idei Smart City Poznań: Local Trends, 
Pozitive Technologies; 
5. Analiza rozwiązań związanych z inteligentnym oświetleniem miejskim; 
6. Udział w konkursach: 
a. i Wielkopolska z projektem aplikacji mobilnej Smart City Poznań (projekt zakwalifikowany do II 
etapu konkursu);  
b. Aplikacja Smart City Poznań znalazła się w katalogu dobrych praktyk, „Ewaluacja realizacji 
koncepcji Smart City w państwach Grupy Wyszehradzkiej”; 
c. Nagroda Skrzydła IT w Administracji za aplikację Smart City Poznań. 
7. Analizy dot. wykorzystania dronów w przestrzeni miejskiej; 
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8. Przygotowanie projektu w zakresie projektu pilotażowego z wykorzystaniem inteligentnych 
pojemników Big Belly w przestrzeni miasta Poznania; 
9. Smart City Lab – projekt platformy i przestrzenie współpracy: biznes, nauka, mieszkańcy, 
samorząd; 
10. Współpraca przy projekcie wytyczania obszarów dla autonomicznego przelotu dronów (projekt 
realizowany z SHH Sp. z o.o.);  
11. Współorganizacja Warsztatów hulajnogowych na pl. Wolności w Poznaniu; 
12. Projekt pilotażowy w zakresie analityki wideo z wykorzystaniem inteligentnego systemu analizy 
obrazu; 
13. Przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z aplikacją Smart City Poznań 
i konferencją Smart City Wielkopolska (filmy); 
14. Rozpoczęcie prac dot. rozwoju aplikacji o moduł parkingowy: prace formalno-organizacyjne; 
15. Udział w wizytach studyjnych, konferencjach, organizacja spotkań dla UMP oraz jednostek 
miejskich w zakresie Smart City Poznań. 
 

9 Uchwała Nr XLVII/865/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. w sprawie podziału 
spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie) i zawiązania nowej spółki prawa handlowego.
  
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 30 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej spółki PTBS sp. z o.o. (Spółki Dzielonej) został 
ogłoszony plan podziału przygotowany według stanu na dzień 1 lipca 2021 r. i tego samego dnia 
został on również zgłoszony do sądu rejestrowego Spółki Dzielonej, zgodnie z postanowieniami art. 
535 § 2 Ksh. Jedyny Wspólnik – Miasto Poznań został dwukrotnie zawiadomiony o zamiarze 
dokonania podziału w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników: w dniu 
6 września 2021 r. oraz w dniu 20 września 2021 r. 
We wrześniu 2021 r. spółka PTBS sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji 
podatkowej w celu potwierdzenia przez organ podatkowy statusu Zasobu Leszczyńskiego jako 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej 
wydał interpretację w dniu 27 grudnia 2021 r. (wpływ do Spółki w dniu 29 grudnia 2021 r). Mając na 
uwadze powyższe, podział Spółki nie mógł zostać dokonany w roku 2021.  W związku z powyższym 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego wystąpiło do Wydziału Prawnego o wskazanie, czy jest możliwe, na 
podstawie ww. planu podziału oraz dokonanych we wrześniu 2021 r. zawiadomień, kontynuowanie 
w roku 2022 procedury podziałowej. Biuro poprosiło o wskazanie, czy Wydział Prawny identyfikuje 
jakiekolwiek zagrożenia prawne związane z kontynuacją prowadzonego postępowania 
podziałowego, w szczególności skutkujące brakiem możliwości rejestracji podziału przez sąd 
rejestrowy, bądź rodzące inne negatywne konsekwencje dla spółki dzielonej i spółki 
nowopowstałej. 
Trwają negocjacje z Miastem Leszno w zakresie nabycia przez Miasto Leszno udziałów spółki 
Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o., które powstanie w wyniku podziału 
spółki PTBS sp. z o.o. 
 

10 Uchwała Nr L/913/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 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 Poznaniu przy ul. Roboczej.  
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Prace związane z przygotowaniem Zgromadzenia Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie są na ukończeniu. Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami w listopadzie 2021 r. ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia 
jako wkład niepieniężny do ww. spółki. Obecnie przygotowywane jest Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Poznania w przedmiocie wniesienia przedmiotowej nieruchomości do Spółki, a po jego 
podpisaniu, w styczniu 2022 r. planowane jest zwołanie Zgromadzenia Wspólników, na którym 
zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 
 

11 Uchwała Nr LII/966/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie zbycia akcji 
należących do Miasta Poznania w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Poznaniu spółka akcyjna w drodze darowizny na rzecz związku powiatowo-gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 22.12.2021 r. podpisana została umowa nieodpłatnego zbycia przez Miasto Poznań, 
w drodze darowizny, 1.080.000 akcji spółki PKS Poznań S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda 
i łącznej wartości nominalnej 10.800.000 zł (stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki) na 
rzecz związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Zgodnie z zapisami 
Kodeksu spółek handlowych, "nabycie akcji (…) następuje z chwilą dokonania w rejestrze 
akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę". W dniu 29.12.2021 r. złożony został do rejestru 
akcjonariuszy spółki PKS Poznań S.A. prowadzonego przez Dom Maklerski BOŚ wniosek o zmianę 
danych akcjonariatu Spółki, tj. dokonanie wpisu wskazującego związek powiatowo-gminny 
„Wielkopolski Transport Regionalny” jako jedynego akcjonariusza Spółki. 
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1 Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie nazewnictwa 
ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W drugim  półroczu 2021 r. przygotowano 17 projektów uchwał nazewniczych, w tym 8 na wniosek, 
4 z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania i 5 z inicjatywy radnych Rady Miasta Poznania, 
uwzględniając wytyczne zawarte w przywołanej uchwale. Rada Miasta Poznania podjęła te uchwały. 
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1 Uchwała Nr LIV/1016/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia w celu realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ul. Żelaznej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulicy Żelaznej w Poznaniu (411 lokali mieszkalnych).  
W dniu 23 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym Miasta Poznania zaksięgowano środki w kwocie 
21.610.000 zł, objętej wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/1016/VIII/2021. Zgodnie 
z postanowieniami art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, Miasto Poznań powinno objąć udziały w spółce PTBS sp. z o.o. 
w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zaksięgowania środków. 
 

2 Uchwała Nr LIV/1017/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 
4MW) w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież w Poznaniu (pole inwestycyjne 4MW 
– 362 lokale mieszkalne).  
W dniu 23 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym Miasta Poznania zaksięgowano środki w kwocie 
18.827.500 zł, objętej wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/1017/VIII/2021. Zgodnie 
z postanowieniami art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, Miasto Poznań powinno objąć udziały w spółce PTBS sp. z o.o. 
w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zaksięgowania środków. 
 

3 Uchwała Nr LIV/1018/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
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Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 
5MW) w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież w Poznaniu (pole inwestycyjne 5MW 
– 387 lokali mieszkalnych).  
W dniu 23 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym Miasta Poznania zaksięgowano środki w kwocie 
18.927.000 zł, objętej wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/1018/VIII/2021. Zgodnie 
z postanowieniami art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, Miasto Poznań powinno objąć udziały w spółce PTBS sp. z o.o. 
w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zaksięgowania środków. 
 

4 Uchwała Nr LIV/1019/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 
6MW) w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież w Poznaniu (pole inwestycyjne 6MW 
– 354 lokale mieszkalne).  
W dniu 23 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym Miasta Poznania zaksięgowano środki w kwocie 
18.413.000 zł, objętej wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/1019/VIII/2021. Zgodnie 
z postanowieniami art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, Miasto Poznań powinno objąć udziały w spółce PTBS sp. z o.o. 
w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zaksięgowania środków. 
 

5 Uchwała Nr LIV/1020/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
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przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 
8MW) w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież w Poznaniu (pole inwestycyjne 8MW 
– 233 lokale mieszkalne).  
W dniu 23 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym Miasta Poznania zaksięgowano środki w kwocie 
12.198.000 zł, objętej wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/1020/VIII/2021. Zgodnie 
z postanowieniami art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, Miasto Poznań powinno objąć udziały w spółce PTBS sp. z o.o. 
w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zaksięgowania środków. 
 

6 Uchwała Nr LIV/1021/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 
9MW) w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież w Poznaniu (pole inwestycyjne 9MW 
– 254 lokale mieszkalne).  
W dniu 23 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym Miasta Poznania zaksięgowano środki w kwocie 
12.835.500 zł, objętej wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/1021/VIII/2021. Zgodnie 
z postanowieniami art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, Miasto Poznań powinno objąć udziały w spółce PTBS sp. z o.o. 
w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zaksięgowania środków. 
 

7 Uchwała Nr LIV/1022/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia, w celu realizacji 
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przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież (pole inwestycyjne 
10MW) w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic Czarnucha/Rubież w Poznaniu (pole inwestycyjne 
10MW – 330 lokale mieszkalne).  
W dniu 23 grudnia 2021 r. na rachunku bankowym Miasta Poznania zaksięgowano środki w kwocie 
16.107.000 zł objętej wnioskiem zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/1022/VIII/2021. Zgodnie 
z postanowieniami art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, Miasto Poznań powinno objąć udziały w spółce PTBS sp. z o.o. 
w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zaksięgowania środków. 
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1 Uchwała Nr XXXVI/614/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 r. w sprawie 
ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany 
hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Prowadząc czynności w zakresie respektowania zapisów uchwały, strażnicy miejscy przeprowadzili 
116 kontroli lokali niezabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku. Wobec 
osób niestosujących się do przepisów prawa miejscowego zastosowali 5 postępowań mandatowych 
oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W drugim półroczu 2021 r. prowadzone były prace związane z przygotowaniem nowego programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania. Przy udziale konsultanta zewnętrznego, firmy 
"Ekostandard", została przygotowana  ocena strategiczna oddziaływania na środowisko do nowego 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania, zgodnie z umową nr KOS-IX.272.24.2021 z dnia 
16.08.2021r. Podlega ona obecnie weryfikacji. 
Jednocześnie na ukończeniu jest podsumowanie zadań monitorowanych za lata 2019-2020r. do 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, 
które w najbliższym czasie zostanie przekazane Radzie Miasta Poznania. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Informacja o działaniach wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem - po 
zakończeniu każdego roku kalendarzowego, przygotowywana jest w formie sprawozdania 
sporządzanego do końca I półrocza roku następnego. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
1. W drugim półroczu 2021 r. trwała analiza raportów przekazanych przez Instytut Ochrony 
Środowiska w zakresie: analizy miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, raportu 
podsumowującego analizę miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w zakresie m. Poznania 
oraz raportu z wywiadu oraz analiza miejskich planów adaptacji do zmian klimatu - raport końcowy. 
2. Rozpoczęto  konsultacje związane z raportami w Urzędzie Miasta Poznania i jednostkach 
organizacyjnych. 
3. Odbyły się konsultacje dotyczące potencjalnych problemów, barier i oczekiwań związanych 
z wdrażaniem MPA w naszym mieście. Konsultacje obejmują osoby, które były rozmówcami IOŚ 
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w grudniu 2020 r., jak i przedstawicieli innych wydziałów i mjo, które są zaangażowane we 
współpracę przy wdrażaniu MPA. 
4. Ponadto Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska analizował dane otrzymane z Urzędu 
Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie potencjalnej listy inwestycyjnej 
MPA. 
5. Dla potrzeb aktualizacji MPA przeprowadzana jest obecnie analiza danych i wskaźników, 
sprawozdań w odniesieniu do innych programów i strategii. 
 

5 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 ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
Na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie Miasta Poznania łączna liczba zainstalowanych dystrybutorów 
wody wynosiła 149, w tym 80 szt. bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej podłączonych 
bezpośrednio do sieci wodociągowej oraz 69 szt. dystrybutorów butlowych. W  ramach 
obowiązującej umowy na najem bezbutlowych dystrybutorów wody planowane jest zwiększenie ich 
liczby do 100 szt. 
 
Działający przy Wydziale Obsługi Urzędu - Zespół Ekologiczny, w skład którego wchodzi również  
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska na bieżąco podejmuje działania mające na celu 
polepszenie warunków środowiskowych w budynkach Urzędu Miasta Poznania. Zgodnie 
z założeniami uchwały sukcesywnie wprowadzane są  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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W drugim półroczu 2021r. w dniach 8.09.2021r. oraz 29.09.2021r.  odbyły się spotkania Zespołu ds. 
zewnętrznych ogrodów wertykalnych, tzw. zielonych ścian oraz zielonych dachów na terenie 
Poznania. 
Podczas spotkań Zespołu zaprezentowano: 
-  „Hamburg – program zielone dachy”, 
- wstępny projekt założeń do  programu udzielania dotacji z budżetu Miasta Poznania na wykonanie 
zielonych dachów oraz zewnętrznych ogrodów wertykalnych, tzw. ”zielonych ścian” na terenie 
Miasta Poznania, 
- omówiono funkcjonujące uchwały rad gmin w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których 
wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady na 
przykładzie Katowic i Wrocławia, 
- w dniu 21.10.2021r. pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska uczestniczyli 
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w webinarium: "Spacer w chmurach - zielone dachy w Polsce" organizowanego przez miesięcznik 
„Zieleń Miejska”. 
 

7 Uchwała Nr XXXIX/689/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie 
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego 
"Traszki Ratajskie" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 14 czerwca 2021 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki 
na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku 
ekologicznego „Traszki Ratajskie”. Została podpisana umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie 
w formie pożyczki na  realizację prac ujętych w uchwale. Realizację zadania wraz z dokumentacją 
przekazano do PIM-u. 
 

8 Uchwała Nr XLI/717/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. ustalenia kierunków 
działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 
antysmogowych na terenie Miasta Poznania  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w II półroczu 2021 roku realizował projekt „Skończmy 
ze smogiem w Poznaniu” wykorzystujący innowacyjne technologie, jakimi  jest wykorzystanie 
sensorów pomiarowych przy użyciu dronów. W drugim półroczu 2021 roku zrealizowano 40 dni 
pomiarowych. Projekt będzie kontynuowany w roku 2022. Działanie ma na celu eliminację emisji 
szkodliwych substancji do powietrza poprzez wypracowywanie poprawnych postaw społecznych 
kontrolowanych mieszkańców.  
Stale realizowana jest również zasada ciągłego zwiększania udziału zieleni w przestrzeni miejskiej 
poprzez nakładanie stosownej kompensacji przy decyzjach zezwalających na usuwanie drzew.  
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska jest również w trakcie realizacji zadania pn.: "Zielony 
Poznań" w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego PBO21. Zadanie polega na nasadzeniu 
750 szt. drzew oraz stworzeniu zielonych ścian na terenie miasta. Do tego celu został powołany 
zespół zadaniowy.  Przygotowano przetarg, który rozstrzygnął się negatywnie. Działanie będzie 
kontynuowane w roku 2022. 
Ponadto  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania uruchomił w dniu 
15 września 2021r. usługę wyświetlania informacji o jakości powietrza na wybranych przystankach 
komunikacji miejskiej w Poznaniu. Informacja skierowana jest zarówno do mieszkańców, jak i osób 
odwiedzających nasze miasto. Jednym z najważniejszych wyzwań, z którym mierzy się w ostatnim 
czasie miasto jest poprawa jakości  powietrza. W związku z tym, istotne stało się  dotarcie do 
mieszkańców z informacją  o jakości powietrza, jak również wiedzą o szkodliwości emisji 
zanieczyszczeń, z którą mamy do czynienia szczególnie w sezonie jesienno-zimowym za sprawą 
spalania węgla bądź drewna w tzw. źródłach niskiej emisji. Głównym celem uruchomionej usługi ma 
być wpływ na kształtowanie poprawnych postaw społecznych u mieszkańców. Między innymi 
zachęcenie do korzystania z ekologicznych środków transportu bądź też unikania spalania węgla czy 
drewna, jeśli mamy alternatywę w dni, gdy jakość powietrza nie jest najlepsza. Uruchomienie usługi 
przez Miasto Poznań jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców i pozwoli na bieżąco śledzić 
informację o jakości powietrza w Poznaniu. Usługa zawiera pakiet naprzemiennie wyświetlanych 
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informacji zarówno o bieżącej jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu PM10 opatrzony stosowną 
grafiką oraz komunikat pogodowy z danymi, takimi jak: siła i kierunek wiatru, ciśnienie, czy 
temperatura. Zastosowany w komunikacie QR kod przeniesie zainteresowanych na stronę 
internetową „Atmosfera dla Poznania”. Usługa będzie też zawierała dwie dodatkowe 
funkcjonalności. Pierwsza z nich to komunikat mówiący o zakazie spalania węgla i drewna na 
podstawie obowiązującej uchwały antysmogowej. Należy zaznaczyć, że komunikat ten będzie 
pojawiał się w określone dni, gdzie wystąpi przekroczenie stężania 24-godzinnego dla pyłu PM10 
i prognozowane będzie utrzymanie się tych stężeń.  Będzie on dotyczył mieszkańców, którzy 
posiadają alternatywę np. ogrzewanie gazowe, elektryczne czy też źródło spełniające wymagania 
tzw. Ekoprojektu. Druga funkcjonalność to komunikat mówiący o darmowej komunikacji 
wynikającej ze stosownej uchwały przyjętej przez Radę Miasta Poznania. Wystąpi on w przypadku 
odnotowania w mieście stężeń emisji PM10 przekraczających próg informowania społeczeństwa 
i prognozy ich utrzymania.  
W zależności od stanu jakości powietrza mieszkańcy miasta otrzymują niezbędne narzędzie, które 
kompleksowo i w jasny sposób w dedykowanych komunikatach będzie informować 
o wprowadzonych zakazach lub bezpłatnej komunikacji. 
 

9 Uchwała Nr XLIV/769/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie przyjęcia  
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-
2032”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska podjął prace w celu 
przyjęcia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu. Wydział przygotował projekt 
zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania na rok 2021, który 
był konsultowany z Inspektorem Ochrony Danych UMP. Ponadto przeprowadzono konsultacje 
społeczne, a także wystąpiono o opinię do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
W dniach od 1 lipca do 30 września 2021 r. przeprowadzono nabór do uczestnictwa w programie. 
Do Wydziału wpłynęło 315 wniosków o usunięcie ok. 380 ton wyrobów zawierających azbest na 
terenie miasta Poznania. 
W wyniku przeprowadzonej analizy 296 wniosków na usunięcie ok. 361 ton wyrobów zawierających 
azbest zostało zakwalifikowanych jako spełniające wymogi realizacji zadania, natomiast 12 
wniosków zostało odrzuconych. Dodatkowo w 7 przypadkach wnioskodawcy wycofali swoje wnioski 
przed dokonaniem analizy. 
W ramach zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania” 
Wykonawca wybrany w drodze przetargu w dniach od 8 września do 10 grudnia 2021 r. zrealizował 
271 wniosków – unieszkodliwiono 323,260 ton wyrobów zawierających azbest poprzez przekazanie 
ich na uprawnione składowisko odpadów. Wydatkowano kwotę 275 302,69 zł. Natomiast w 25 
przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji zadania.  
Na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Poznania w 2021 r. Wydział 
pozyskał oraz rozliczył dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest” w kwocie 97 980,23 zł. Dodatkowo Wydział pozyskał także dotację na 
realizację usuwania azbestu w 2022 r. w kwocie 120 000 zł. 
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10 Uchwała Nr LII/983/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie uzgodnienia 
realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego 
„Bogdanka I”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Wykonanie prac przewidziane jest w dwóch etapach. W roku 2021 wykonano etap I, który 
obejmował renowację stawu nr 1 i 2. Realizacja zadania wymaga uzgodnienia z organem 
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody (§ 3 uchwały nr XXIII/304/VI/2011 Rady Miasta 
Poznania z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bogdanka I”). 
W dniu 17.12.2021 r. został dokonany odbiór prac. W roku 2022 wykonany zostanie etap II. 
Prace polegające na częściowym usunięciu roślinności przybrzeżnej i usunięciu namułu zalegającego 
na dnie zbiornika, wymaga zgłoszenia -  wniosku o odstępstwa i uzgodnienia z RDOŚ w Poznaniu 
(art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Zgłoszenie do RDOŚ 
wymaga opinii herpetologa w zakresie wykonywaniu robót polegających na usunięciu 
zgromadzonego namułu a podczas wykonywania robot niezbędny jest nadzór herpetologa. 
 
 

11 Uchwała Nr LII/965/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. 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 31.12.2021 
Uchwała uchyla uchwałę Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia 
ich źródłami proekologicznymi (ze zm). 
Nabór wniosków w ramach programu Kawka Bis na rok 2022 rozpoczyna się od 02.01.2022 r. Kwota 
przewidziana na realizację zadania wynosi 15 000 000 zł. 
 

12 Uchwała Nr LVI/1046/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie zniesienia 
pomnika przyrody – alei drzew na ul. Meteorytowej – w części. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy czterech drzew, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, 
mienia i ruchu drogowego, ponieważ są w bardzo złej kondycji zdrowotnej. Zadanie zostało 
przekazane do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich. 
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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 31.12.2021 
W dniu 14 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji, na którym wybrano laureatów nagrody. 
I miejsce zajął sierż. szt. Paweł Sompoliński z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald,  
II miejsce zajęła st. sierż. Judyta Kuźma z Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce,  
III miejsce zajał mł. asp. Grzegorz Wzorek z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W kategorii strażaków PSP kolejno miejsca zajęli:   
1) mł. ogn Maciej Śpiewak, 
2) kpt. Bartosz Wrzesiński, 
3) mł. kpt Sebastian Przydanek. 
W kategorii strażaków OSP - dh. Adam Martyniec (OSP GRS Poznań). 
Łączna kwota przeznaczona na nagrody dla strażaków: 12 000 zł 
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1 Uchwała Nr LI/549/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie 
porozumienia dotyczącego przejęcia zadania innych powiatów, w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W roku 2021 dwa powiaty podpisały porozumienia z Miastem Poznań, dotyczące przejęcia zadania 
innych powiatów, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych – Powiat Międzychodzki oraz Powiat Średzki. Zadanie przejął Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Plan na 2021 rok na fundusz zdrowia wynosił 1 657 319,00 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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 31.12.2021 
W związku z planowanym terminem likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego, przypadającym na 
dzień 31 sierpnia 2023 r. , w chwili obecnej nie podjęto żadnych dodatkowych czynności prawnych 
związanych z realizacją ww. uchwały. 
 

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 
niezbędnych do ich potwierdzenia.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2021 
Na podstawie uchwały przeprowadzono rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych. 
 

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 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków o stypendia. Jeden wniosek nie spełniał 
wymogów formalnych, gdyż został złożony po terminie wskazanym w uchwale. W ramach działania 
przyznano 7 stypendiów i wypłacono łącznie 42 000,00 zł. Od 01.07.2021 r.  w ramach działania 
trwał jeden staż od 04.05.2021 r. do 31.10.2021 r.  
Sytuacja epidemiologiczna trwająca nadal w Polsce sprawiła, że firmy wciąż ostrożnie podchodzą do 
przyjmowania stażystów, w obawie, że nie będą mogły wywiązać się z zobowiązań wynikających 
z umowy stypendialnej. W większości firm praca odbywa się w formule zdalnej lub hybrydowej, 
niewielki odsetek pracowników pracuje w biurach. Wprowadzanie stażysty na staż online jest dla 
niektórych przedsiębiorców utrudnieniem i powoduje wstrzymanie się z decyzją dotyczącą realizacji 
programów stażowych w ich organizacjach. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Zapisy powyższej uchwały stosowane są w bieżącej pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Poznań. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Przyjęta uchwałą sieć przedszkoli jest nadal obowiązujaca. 
 

9 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 31.12.2021 
Zapisy uchwały obowiązują w kontekście sieci szkół publicznych na terenie Miasta Poznania. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Od 1 stycznia 2020 r. na podstawie uchwały przyznawane są nagrody dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania. 
W roku 2021 przyznano 248 nagród Prezydenta Miasta Poznania dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 
 

11 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 31.12.2021 
Przyjęta uchwała jest podstawą do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
na kolejny rok szkolny. 
 

12 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 31.12.2021 
Przyjęta ww. uchwałą sieć szkół podstawowych i ich obwodów jest nadal obowiązująca. 
 

13 Uchwał Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 w sprawie utworzenia 
Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oswiaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. utworzono Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty (CUWJO) 
z siedzibą w Poznaniu oraz nadano mu statut. 
 

14 Uchwała Nr XXXIII/572/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczegolne osiągnięcia dla uczniów poznańskich 
szkół" 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zgłoszono 432 uczennic i uczniów: 179 w kategorii szkół podstawowych, 253 w kategorii szkół 
ponadpodstawowych. Łącznie przyznano 336 nagród opiewających na kwotę w wysokości 252 
200,00 zł. W kategorii naukowej przyznano łącznie 115 nagród, w kategorii sportowej 156 nagrody, 
natomiast w kategorii artystycznej 65 nagród. 
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15 Uchwała Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie wspólnej 
obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Z dniem 1 stycznia 2021 r.  Miasto Poznań wprowadziło wspólną obsługę dla 5 jednostek oświaty 
w pełnym zakresie finansowo-księgowym i dla 43 jednostek w zakresie zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 
 

16 Uchwała Nr XLI/721/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Udzielono dotacji dla 315 szkół i placówek, złożono 320 wniosków o dotację na rok 2022, 
prowadzono kontrole w 9 jednostkach. 
 

17 Uchwała Nr XLIV/775/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. zmieniająca uchwałę 
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 : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zapisy uchwały są realizowane. Przygotowywana jest kolejna nowelizacja uchwały oraz jej tekst 
jednolity. 
 

18 Uchwała Nr XLVII/869/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r. pomocą materialną objęci zostali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej. Do stypendium szkolnego uprawnionych było 606 uczniów. Wypłacano stypendium 
szkolne w kwocie miesięcznej 100 zł, 110 zł, 120 zł  lub 130 zł na ucznia, w zależności od sytuacji 
rodzinnej. Wypłacono kwotę 603 741,08 zł. 
Z zasiłku szkolnego przyznanego uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego skorzystało 26 uczniów. Wypłacono kwotę 32 008,00 zł 
 

19 Uchwała Nr L/921/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi 
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oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Ustalono następujący harmonogram przystępowania kolejnych jednostek oświatowych do wspólnej 
obsługi Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu: 
- 1.01.2022 r. – młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bursa szkolna, 
ogród jordanowski; 
- 1.01.2023 r. – samodzielne przedszkola, zespoły przedszkoli, Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży; 
- 1.01.2025 r. – szkoły podstawowe, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne; 
- 1.01.2026 r. – licea ogólnokształcące, szkoły specjalne, zespoły szkół ogólnokształcących, szkoły 
artystyczne, zespoły szkół zawodowych, samodzielne technika, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. 
 

20 Uchwała Nr LI/948/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego 
rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie uchwały miejskie samorządowe jednostki budżetowe oświaty realizują plany 
dochodów i wydatków. 
W zakresie treści uchwały nie wprowadzono zmian, natomiast zmieniła się treść załącznika do 
uchwały zawierająca wykaz placówek uprawnionych do tworzenia WRD w związku ze zmianami 
organizacyjnymi (tworzenie zespołów placówek). 
 

21 Uchwała Nr LII/979/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 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 2021/2022. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Od września do grudnia 2021 r. zostało podpisanych 57 umów na zwrot kosztów dowozu 
indywidualnego uczniów do placówek publicznych.  
Rozliczono koszty dowozu 45 uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół 
i przedszkoli niesamorządowych. 
 

22 Uchwała Nr LII/980/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W związku z planowanym terminem likwidacji Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 5 
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wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu, 
przypadającym na dzień 31 sierpnia 2022 r. , w chwili obecnej nie podjęto żadnych dodatkowych 
czynności prawnych związanych z realizacją ww. uchwały. 
 

23 Uchwała Nr LVI/1057/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia zapisu, który umożliwia Prezydentowi Miasta Poznania 
przyznawanie nagród z własnej inicjatywy w dowolnym terminie. 
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1 Uchwała Nr L/528/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA 
KOMUNIKACYJNA odcinek północny” w Poznaniu.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 
- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków do planu - 09 września 2005r.,  
- zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 
w dniu 20.04.2006r., protokół nr 192/IV/24/2006, MPU przekazała pod podpis Prezydenta pismo 
MPU-X1/7322-182-1/Xc/07 kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z prośbą o podjęcie 
działań w kierunku przystąpienia do sporządzenia mpzp przez gminę Swarzędz. MPU nie otrzymała 
odpowiedzi od gminy Swarzędz, 
- opiniowanie projektu mpzp w dniach od 07.07.2008r. do 30.07.2008r., 
- uzgadnianie projektu w dniach od 18.08.2008r. do 09.09.2008r., 
- wyłożenie do publicznego wglądu od 4 czerwca do 3 lipca 2009r., 
- dyskusja publiczna 9 czerwca 2009r.,  
- przyjmowanie uwag do 17 lipca 2009r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 5 sierpnia 2009r., 
- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 03.11.2009r. do 03.12.2009r., 
- dyskusja publiczna – 24.11.2009r., 
- przyjmowanie uwag do 18.12.2009r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 07.01.2010r., 
- ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 17.03.2010r. do 16.04.2010r., 
- dyskusja publiczna – 23.03.2010 r.,  
- ponowne przyjmowanie uwag do planu do 01.05.2010 r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta w dniu 20.05.2010r.,  
- przygotowanie do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- MPU nie uzyskała odpowiedzi na wysłane do gminy Swarzędz pisma w sprawie projektu mpzp, 
- zbieranie uwag do projektu mpzp do 20 października 2011 r., 
-  rozpatrzenie uwag przez Prezydenta - 10 listopada 2011 r.,  
- prace nad planem bezterminowo zawieszone zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta z dnia 
22.05.2012 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 28 lipca do 19 sierpnia 2005r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 09 września 2005r., 
- prace projektowe zostały wstrzymane do czasu wykonania przez firmę zewnętrzną wariantowej 
analizy przebiegu III Ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dolna Wilda, zgodnie 
z ustaleniami z narady z dnia 24.05.2007r., protokół Nr 28/V/25/2007,  
- MPU złożyła zapytania ofertowe: pismem MPU-X1/7322-804-1, 2/Xa/07 z dnia 29.10.2007 r. do 
firmy BIT oraz do firmy Tebodin. W dniu 07.11.2007r. otrzymała ofertę od firmy BIT na wykonanie 
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analizy, natomiast firma Tebodin nie złożyła oferty. Wartość oferty zaproponowana przez BIT na 
wykonanie zlecenia przekroczyła planowane w budżecie MPU wydatki na tego typu opracowanie,  
- problem dalszej realizacji planu wobec braku wykonawcy opracowania, o którym mowa wyżej, 
omawiany był na naradzie Prezydenta z zastępcami w dniu 25.09.08r., w trakcie której 
postanowiono o kontynuacji prac nad planem i zamieszczeniu w nim zapisów umożliwiających 
wariantową (tunel lub estakada) realizację przebiegu III ramy na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. 
Dolna Wilda, 
- zgodnie z podjętą decyzją przez byłego Zastępcę Prezydenta p. M. Kruszyńskiego o wprowadzeniu 
wiaduktu w ul. Starołęckiej do projektu mpzp obszaru “III Rama komunikacyjna odcinek 
południowy”, należy liczyć się ze zmianą harmonogramu prac nad projektem mpzp. Nowy 
harmonogram będzie można określić po przekazaniu przez ZDM wytycznych w sprawie wiaduktu 
w ul. Starołęckiej, 
-  w 2011 roku została opracowana koncepcja dot. wiaduktu w ul. Straołęckiej - jednakże z uwagi na 
koszty wynikające ze skutków uchwalenia mpzp, prace nad planem zostały zawieszone. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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 
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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., 
- 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 zmian 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: 
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, 
- od 10.07.2020 r. do 31.07.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do uzgadniania i opiniowania, 
- w dniach 15.09 - 06.10.2021 r. odbyło się opiniowanie ustawowe, 
- w dniu 24.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- w dniach 16.09 - 07.10.2021 r. zostały przeprowadzone uzgadniania projektu planu. 
 

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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 11 sierpnia do 2 września 2005r.,  
- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków - 22 września 2005r., 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego oraz opiniowania przez jednostki 
przewidziane ustawą, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na koszty wynikające z jego uchwalenia. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu, 
- w dniach 14.12.2020r. – 05.01.2021r. trwało opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- w dniach 17.12.2020r. – 05.01.2021r. przeprowadzono II etap konsultacji społecznych,  
w trakcie których odbyło się spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), opublikowano materiały 
informacyjne na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym 
(www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 
(www.mpu.pl), a także zbierano wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
- w dniach 20.05.2021r. - 10.06.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie, 
- w dniach 24.05.2021r. - 14.06.2021r. zostały przeprowadzone uzgodnienia, 
- w dniu 28.05.2021r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- w dniach 10.09 - 01.10.2021 r. zostały przeprowadzone ponowne uzgadniania, 
- w dniach 13.10 - 12.11.2021 r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 21.10.2021 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 26.11.2021r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto do dnia 
16.12.2021r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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- zbieranie wniosków do planu od 26 października do 18 listopada 2005r.,  
- rozpatrzenie wniosków do planu przez Prezydenta – 08 grudnia 2005r.,  
- przygotowywanie projektu do opiniowania, 
- przygotowywanie analizy zmiany granic planu w związku z propozycją budowy wiaduktu w ciągu 
ulicy Starołęckiej nad torami kolejowymi przy stacji Poznań-Starołęka, 
- przygotowywanie koncepcji z uwzględnieniem analizy zmiany granic, plan będzie przygotowywany 
w częściach, 
- przygotowywanie do opiniowania wewnętrznego, 
- prace nad planem kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w ramach prac nad Studium. W związku z prawdopodobną zmianą kierunku 
zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie Lotniska Krzesiny (mpzp rejon ul. 
Łysogorskiej) istnieje duże prawdopodobieństwo zredefiniowania parametrów ul. Nowa Maya, 
- prace nad planem są kontynuowane po dokonaniu rozstrzygnięć co do kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w ramach nowego Studium, 
- opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu, 
- podział planu na kolejne części i opracowywanie wytycznych do koncepcji projektu planu. 
 
Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1: 
- od 28.02. do 31.03.2017 r. – opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 08.12. do 29.12.2017 r. - opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 11.12. 2017 r. do 03.01.2018 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LXXI/1285/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10.07.2018 r., 
opublikowaną w Dz.U.Woj.Wlkp. pod pozycją 6048 z dnia 23.07.2018 r. 
 
Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A2: 
- opracowywanie koncepcji planu, 
- prace nad projektem planu zostały zawieszone do czasu uchwalenia mpzp rejonu Minikowa 
w Poznaniu część A1, 
- kontynuacja opracowywania koncepcji planu. 
 
Mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część B: 
- przygotowywanie wstępnej koncepcji planu, 
- prace nad projektem planu zostały wstrzymane ze względu na nieuregulowaną sytuację przejazdu 
przez tory kolejowe. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 6 do 27 lipca 2006r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 17 sierpnia 2006r., 
- prace nad planem zostały zawieszone, 
- 2021 r.: prace przygotowawcze do opracowania „Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych 
rozwiązań z ustaleniami studium” i ponownego przystąpienia do prac nad miejscowym planem dla 
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tego terenu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 15 marca do 6 kwietnia 2007r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 26 kwietnia 2007r., 
- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 
- opracowywana jest analiza w celu wyodrębnienia nowego planu dla terenów powojskowych 
w rejonie ul. Lotniczej, w kontekście planu generalnego lotniska i terenów zamkniętych 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 10 do 31 października 2007 r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 22 listopada 2007 r.,  
- przygotowanie projektu do opiniowania. 
 
WSCHODNI KLIN ZIELENI A część A: 
- opiniowanie od 8.10.2009r. do 29.10.2009r., 
- opinia MKUA – 23.10.2009r., 
- uzgadnianie od 26.10.2009r. do 17.11.2009r., 
- wyłożenie do publicznego wglądu od 12.10.2009r. do 9.11.2009r., 
- dyskusja publiczna - 5.11.2009 r.,  
- przyjmowanie uwag do planu do 23.11.2009r., 
- rozpatrzenie uwag przez Prezydenta w dniu 14.12.2009r., 
- ponowne opiniowanie projektu mpzp od 24.07.2010r. do 16.08.2010r., 
- ponowne uzgadnianie projektu od 20.09.2010r. do 11.10.2010r., 
- wyłożenie do publicznego wglądu od 09.11.2010r. do 09.12.2010r., 
- dyskusja publiczna - 24.11.2010r., 
- 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, 
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- 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, 
- w dniu 2 kwietnia 2019 r. podjęta została uchwała nr IX/119/VIII/2019 Rady Miasta Poznania w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Darzybór” w Poznaniu. Uchyla ona częściowo uchwałę Nr XXII/192/V/2007 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WSCHODNI 
KLIN ZIELENI A” w Poznaniu. W związku z powyższym ww. projekt mpzp (część b) jest proponowany 
do uchylenia. 
 
Uchwała zmieniona uchwałą nr XXVII/265/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 4 grudnia 2007r. 
oraz uchwałą Nr LX/828/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 15.09.2008r. do 10.10.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 27.10.2008r., 
- przygotowywanie projektu planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu zostało wstrzymane w związku z zakładanymi zmianami 
wynikającymi z trwającej procedury sporządzenia Studium i nowymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi na przedmiotowym terenie. 
 

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 31.12.2021 
- 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 zostało wstrzymane w związku z zakładanymi zmianami 
wynikającymi z trwającej procedury sporządzenia 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 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Spławie - 
rejon ulicy Dobrepole" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2021 
- 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. 
- 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, 
- 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 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 05.11.2008r. do 28.11.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 18.12.2008r., 
- przygotowywanie koncepcji mpzp, 
- wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z dnia 16 września 2008 r. orzekające 
nieważność paragrafu 3, zaskarżone na podstawie uchwały nr XLV/589/V/2008 Rady Miasta 
Poznania z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Wielkopolskiego, 
- w dniu 21.05.2009r. zapadł wyrok uwzględniający skargę RMP na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wlkp., 
- Wojewoda Wlkp. nie wniósł skargi kasacyjnej od wyroku WSA, 
- opracowywanie zmiany koncepcji projektu mpzp, 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
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- 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. 
- 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, 
- 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 31.12.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 18.11.2008r. do 18.12.2008r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta w dniu 08.01.2009r., 
- prace nad przygotowaniem 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 31.12.2021 
- 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 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle 
Kwiatowe" - część A w Poznaniu.  



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

79 
 

Lp Stan realizacji 

 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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 (znak sprawy: GN-
XII.6722.158.1.2014). 
 

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 31.12.2021 
- 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: 
- w dniach 18.12.2020r. - 15.01.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie, 
- w dniach 21.12.2020r. - 18.01.2021r. trwały uzgodnienia projektu planu, 
- w dniach 04.06.2021r. - 02.07.2021r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 10.06.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 16.07.2021 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto do dnia 
05.08.2021 r., 
- w dniach 26.08 - 23.09.2021 r. odbyło się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 09.09.2021 r. miała miejsce druga dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 07.10.2021 r. trwało drugie zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto do 
dnia 28.10.2021 r., 
- w dniach 02.12 - 31.12.2021 r. odbyło się trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 13.12.2021 r. miała miejsce trzecia dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 14.01.2022 r. trwa zbieranie uwag do projektu planu. 
 
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 31.12.2021 
- 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 
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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. 
 

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 31.12.2021 
- 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, 
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- 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 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- przygotowywanie do opracowania aktualizacji koncepcji i opracowania Masterplanu. 
 
Część B: 
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- prace nad projektem planu były wstrzymane do czasu uregulowania sytuacji własnościowych przez 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- przygotowywanie do opracowania aktualizacji koncepcji i opracowania Masterplanu. 
 
Zgodnie z poleceniem Prezydenta projekt planu dla obu części będzie realizowany wspólnie.Trwają 
prace nad przygotowaniem (we współpracy z POSiR i Radą Osiedla Sołacz) koncepcji 
zagospodarowania terenu sportowego na Golęcinie. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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 w oparciu 
o obowiązujące 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 będzie trzeba podjąć 
decyzję co do formuły procedowania planu na tym obszarze. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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 
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GDDKiA - wyrok się uprawomocnił, 
- Autostrada Wielkopolska S.A. ponownie nie uzgodniła projektu mpzp. MPU złożyło skargę do WSA 
w Poznaniu. Sąd Administracyjny odrzucił skargę. MPU uzyskało korzystne dla Miasta Poznania 
stanowisko Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że Autostrada Wielkopolska S.A. nie jest 
organem właściwym do uzgadniania projektów planów, 
- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 23.08.2012r. do 21.09.2012 r., 
- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 03.09.2012 r., 
- zbieranie uwag do projektu mpzp do 05.10.2012 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 25.10.2012 r., 
- projekt mpzp zostanie skierowany do ponownego uzgadniania i opiniowania z wybranymi 
jednostkami, 
- złożono zażalenie do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na postanowienie 
w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu planu. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy. 
W dniu 31.05.2013 r. MPU złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
na postanowienie utrzymujące w mocy odmowę uzgodnienia projektu planu, 
- 10.10.2013 r. odbyła się rozprawa, na której WSA oddalił złożoną skargę; MPU złożyła skargę 
kasacyjną do NSA i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 
- termin rozprawy został wyznaczony na 27.01.2016 r., 
- NSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 
- 03.09.2015 r. NSA przekazał sprawę do WSA do ponownego rozpatrzenia, 
- termin rozprawy przed WSA został wyznaczony na 27.01.2016 r., 
- 27.01.2016 r. WSA oddalił skargę – oczekiwanie na uzasadnienie wyroku, 
- 18.04.2016 r. MPU złożyła skargę kasacyjną do NSA, 
- 06.12.2017 r. odbyła się rozprawa w NSA; skarga kasacyjna została częściowo uwzględniona, 
- prace nad planem wstrzymane, 
- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu. 
 

23 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 31.12.2021 
- 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, 
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- 04.08.2016 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 25.08.2016 r. rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu przygotowywany do ponownego uzgadniania ustawowego, 
- od 22.11. do 20.12.2017 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 04.12.2017 r. - dyskusja publiczna, 
- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 18.01.2018 r. - rostrzygnięcie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowywanie projektu planu do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 25.01. do 22.02.2019 r. - IV wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 06.02.2019 r. - IV dyskusja publiczna, 
- do 08.03.2019 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 21.03.2019 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Nr XII/167/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 5741 z dnia 11 czerwca 2019 r. Uchwała weszła 
w życie 12 lipca 2019 r. 
 
Mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna B": 
- wstrzymanie prac nad planem do czasu zmiany Studium dla przedmiotowego obszaru, 
- oczekiwanie na prognozę środowiskową, 
- trwają prace nad koncepcją projektu planu, 
- od 07.10. do 28.10.2016 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 25.10.2016 r. II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian w projekcie planu po II konsultacjach społecznych, 
- ze względu na wniosek o przeznaczeniu niezgodnie z obowiązującym projektem, plan oczekuje na 
ustalenia z nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Poznania. 
 

24 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 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  03.11.2010r., 
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- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- weryfikacja założeń w kontekście wydanych decyzji administracyjnych oraz wniosków złożonych 
do Studium. 
 
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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- sporządzanie koncepcji projektu planu po opiniowaniu wewnętrznym (etap przed opiniowaniem 
i uzgadnianiem). 
 
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:  
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- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 05.09. do 26.09.2014 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 26.11. do 24.12.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 10.12.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 07.01.2015 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 22.01.2015 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 
- zakończono procedurę planistyczną, 
- Uchwała Nr XXIV/324/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego “Jeżyce - Północ” część D w Poznaniu, 
- rozstrzygnięcie 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, 
- od 27.08. do 24.09.2020 r. odbyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 03.09.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu (w trybie zdalnym), 
- do 08.10.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 29.10.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 
Plan został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXXIX/677/VIII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 
r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 10222 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Uchwała 
weszła w życie 14 stycznia 2021 r.) 
 
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, 
- od 27.08. do 24.09.2020 r. odbyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 03.09.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu (w trybie zdalnym), 
- do 08.10.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 29.10.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta. 
Plan został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXXIX/676/VIII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 
r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2020, poz. 10233 z dnia 30 grudnia 2020 r. (Uchwała 
weszła w życie 14 stycznia 2021 r.) 
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28 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 31.12.2021 
- I konsultacje społeczne - 14.11.2011 r., 
- zbieranie wniosków do planu od 14.11.2011 r. do 05.12.2011 r., 
- przygotowanie koncepcji planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- na podstawie decyzji Prezydenta, podjętej na naradzie z zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem 
w dniu 09.05.2013 r., projekt planu został podzielony na część A i B. 
 
Część A: 
- konsultacje społeczne – etap II - 19.06.2013 r., 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 05.03.2014r. do 26.03.2014 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 18.04.2014r. do 09.05.2014 r. ponowne uzgadnianie projektu planu, 
- projekt planu przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 02.07. do 31.07.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 17.07.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 14.08.2014 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 04.09.2014 r. - rozpatrzenie przez Prezydenta uwag do projektu planu, 
- 04.11.2014 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr LXXV/1193/VI/2014 w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – 
część A, 
- wprowadzono zmiany w projekcie planu w związku z uchwalonym Studium, 
- projekt planu został skierowany do Biura Rady Miasta, 
- projekt mpzp został uchwalony uchwałą Nr V/21/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-
2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic 
Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część A. 
 
Część B: 
- opracowywanie projektu planu zostało wstrzymane do czasu zmiany Studium, 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- 29.10.2015 r. II etap konsultacji społecznych, 
- od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r. opiniowanie wewnętrzne, 
- rozpatrywanie wniosku o dalszy podział planu. 
-Mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu cz. B został decyzją 
Prezydenta podzielony na części B1, B2, B3.  
 
Cz. B1: 
-przygotowanie do opiniowania i uzgadniania, 
- 29.09.2017 r. złożono zażalenie do SKO na postanowienie nr 843/17 Zarządu Województwa w 
sprawie odmowy uzgodnienia oraz wskazanych przez organ warunków uzgodnień. MPU oczekuje na 
rozpatrzenie sprawy przez SKO, 
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- 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; jednakże w związku z przystąpieniem przez ZTM do opracowania koncepcji 
funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej na Podolany w Poznaniu uwzględniającej 
wyznaczenie odpowiedniego korytarza transportowego przy uwzględnieniu istniejącego otoczenia 
urbanistycznego, prace nad projektem planu zostały czasowo wstrzymane. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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 zakończenia prowadzonego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wniosek firmy 
ORLEN postępowania o uwłaszczenie nieruchomości, projekt planu zostanie skierowany do 
ponowienia procedury formalno-prawnej. 
 

30 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 
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na dzień 31.12.2021 
- 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 procedowaniu planu w terminie późniejszym. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

32 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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 zostały zawieszone ze względu na prognozowane koszty wynikające z jego 
uchwalenia. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- I konsultacje społeczne - 10.09.2012 r., 
- zbieranie wniosków do projektu mpzp od 11.09.2012r. do 02.10.2012 r., 
- opracowanie koncepcji mpzp, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 12.02.2015 r. - rozpatrzenie wniosków do projektu planu przez Prezydenta, 
- od 10.04.2015 r. do 08.05.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- 24.04.2015 r. - opiniowanie projektu planu przez Miejską Komisję Urbanistyczno – 
Architektoniczną, 
- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 22.07. do 21.08.2015 r., 
- dyskusja publiczna - 04.08.2015 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 04.09.2015 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta Miasta - 24.09.2015 r., 
- przedstawienie projektu planu Radzie Miasta Poznania do uchwalenia, 
- 22.12.2015 r. – Radę Miasta podjęła uchwałę Nr XXII/292/VII/2015 w sprawie konieczności 
dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania planu, 
- w związku z ustaleniami na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem i 
Sekretarzem w dniu 30.06.2016 r. WGN prowadzi rozmowy z najemcami garaży. Wyniki działań 
WGN warunkują dalsze prace nad mpzp, 
- mpzp podzielony na części A i B. 
 
mpzp „Osiedle Czecha cz. A: 
- 17.11.2016 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Miasta, 
- przygotowania do opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu, 
- od 20.01. do 10.02.2017 r. – opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 30.03. do 28.04.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 19.04.2017 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 12.05.2017 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 01.06.2017 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 11 lipca 2017 r. 
 
mpzp „Osiedle Czecha cz. B”: 
- prowadzona jest analiza możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
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problemu zagospodarowania tego terenu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
2. Mpzp "Rejon ulicy Nad Spławką" część B w Poznaniu: 
- wstrzymanie prac nad planem ze względu na toczącą się sprawę w WSA dotyczącą mpzp "Krzesiny 
- rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu i oczekiwanie na postanowienie sądu i skutki 
merytoryczne, które obejmą również powyższy projekt planu, 
- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu dla mpzp "Krzesiny - rejon ulicy 
Tarnowskiej - część A" w Poznaniu (sąd oddalił skargę kasacyjną, co spowodowało ostateczne 
uchylenie w części negatywnych uzgodnień organu). 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- I konsultacje społeczne - 10.09.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 11.09.2013 r. do 02.10.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszono do czasu opracowania analizy dotyczącej możliwości 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Kobylepola, Michałowa i Sowic, 
- ww. analiza w trakcie opracowania, 
- analiza została opracowana; projekt planu jest w trakcie opiniowania przez podmioty w których 
kompetencji leży opiniowanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 
- przygotowanie wstępnej koncepcji projektu planu, 
- plan uległ pomniejszeniu w związku z przystąpieniem do prac nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego "Darzybór" w Poznaniu; trwają prace nad opracowaniem 
koncepcji  projektu planu w jego obecnym zasięgu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- I konsultacje społeczne - 09.05.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 06.05. do 27.05.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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 
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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 długotrwałym postępowaniem 
administracyjnym 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, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania i uzgadniania, 
- w dniach 15.09 - 06.12.2021 r. odbyło się opiniowanie ustawowe i uzgadniania projektu planu, 
- w dniu 24.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  
 
Mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola - część B w Poznaniu: 
- prace nad planem zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia spraw sądowych. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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: 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 

44 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” 
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w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 20.01.2014 r. – I konsultacje społeczne, 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 21.01.2014r. do 11.02.2014 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- 30.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 22.06.2015 r. do 14.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- oczekiwanie na rezultaty internetowych konsultacji przeprowadzonych przez Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
- opracowywanie koncepcji planu po konsultacjach internetowych, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
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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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 03.04.2014 r. – I konsultacje społeczne, 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 07.04.2014r. do 28.04.2014 r., 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- II półrocze 2015 r. - wyrażenie zgody przez Prezydenta na skierowanie projektu planu do 
opiniowania wewnętrznego, 
- przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania, 
- od 30.08. do 27.09.2016 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 07.09.2016 r. - dyskusja publiczna, 
- do 11.10.2016 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 31.10.2016 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- oczekiwanie na podpisanie umowy partycypacyjnej z inwestorem; po podpisaniu umowy 
partycypacyjnej projekt planu będzie procedowany dalej. 
 

48 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 
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wieś Psarskie” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

49 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 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

53 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 
Gospodarskiej" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

55 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 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

101 
 

Lp Stan realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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 ostatecznej koncepcji, która zostanie wprowadzona do projektu. 
 

57 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 

na dzień 31.12.2021 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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: 
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- 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, 
- od 03.09.2020r. do 24.09.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 25.09.2020r. do 09.10.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- w dniu 13.05.2021r. zakończono rozpatrywanie wniosków do projektu planu, 
- w dniach 20.05.2021r. - 10.06.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie oraz zostały 
przeprowadzone uzgodnienia projektu planu, 
- w dniu 28.05.2021r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- w dniach 30.09 - 28.10.2021 r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 07.10.2021 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 12.11.2021 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto do dnia 
02.12.2021 r. 
 

59 Uchwała Nr XXVIII/406/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- 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 18-01-2020 r).  
 
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. 
 

60 Uchwała Nr XXXIII/516/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy T. Mateckiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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: 
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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: 
- 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, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.09. do 12.10.2016 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
W związku z decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa z dnia 21 września 
2020 r. dokonano podziału projektu planu na następujące części: 
 
Projekt mpzp "Łacina - Północ - część A" w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 
Projekt mpzp "Łacina - Północ - część B" w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

63 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 08.12.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 09.12.2016 r. do 05.01.2017 r. - zbieranie wniosków, 
- w styczniu 2017 r. wpłynęło do MPU pismo z Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą o podział 
planu na dwie część bądź wstrzymanie prac nad planem w związku z podjętymi przez ZTM 
działaniami związanymi z opracowaniem dokumentacji dla Zintegrowanych Węzłów 
Komunikacyjnych i parkingów typu Park & Ride; w dniu 23.01.2017 r. ówczesny Zastępca 
Prezydenta - p. M. Wudarski wyraził zgodę na wstrzymanie prac nad planem. 
 
W związku z wnioskiem Usług Komunalnych o umożliwienie realizacji cmentarza dla zwierząt na 
terenie ww. projektu planu dokonano jego podziału na części A i B. Cześć A obejmująca teren 
grzebowiska dla zwierząt została wyodrębniona do opracowania w pierwszej kolejności. Propozycja 
podziału uzyskała akceptację Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Bartosza Gussa w dniu 
15.03.2021r.  
 
„Cmentarz Miłostowo” - część A w Poznaniu  
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- w dniach 06.12 - 31.12.2021 r przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne. 
- od 20.12.2021 r. do 14.01.2022 r. trwa II etap konsultacji społecznych. Opublikowano materiały 
informacyjne na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym 
www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 
(www.mpu.pl). Trwa zbieranie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
„Cmentarz Miłostowo” - część B w Poznaniu  
- opracowywanie koncepcji projektu planu.  
 

64 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 31.12.2021 
- 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. 
 

65 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 
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na dzień 31.12.2021 
- 17.01.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.01. do 10.02.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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 uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, z którym obecne 
zagospodarowanie działki nr 5/12 jest niezgodne. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 11.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.05. do 29.05.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- trwa wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym. 
 

69 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 
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Jana III Sobieskiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 14.08. do 04.09.2020 r. odbyło się ponowne uzgadnianie projektu planu, 
- od 22.10. do 20.11.2020 r. odbyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 29.10.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 04.12.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 16.12.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- w dniach 11.03.2021r. - 09.04.2021r. odbyło się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
planu, 
- w dniu 18.03.2021r. miała miejsce druga dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 23.04.2021r. trwało drugie zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
13.05.2021r., 
- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania, 
- w dniu 6 lipca 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr L/904/VIII/2021 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Jana III Sobieskiego” – część A w Poznaniu (Dz. 
Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5880 w dniu 20.07.2021 r). 
 
Mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" - część B w Poznaniu: 
Prace nad projektem planu nie są kontynuowane. Podział nastąpił na skutek zgłoszenia przez WUiA, 
że rozwiązanie przedstawione w planie dzieli zarówno nieruchomość, jak i budynek i inne obiekty 
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budowlane (np. perony) dworca autobusowego na teren objęty mpzp i obszar, dla którego 
wymagane będzie wydanie decyzji WZiZT (np. przebudowy, rozbudowy budynku dworca 
autobusowego). Rozwiązanie takie może być problematyczne przy realizacji inwestycji i wydawaniu 
decyzji pozwolenia na budowę – ustalenia mpzp i decyzji WZiZT mogą się różnić. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- w dniach 20.10 - 10.11.2021 r. odbyło się opiniowanie ustawowe i uzgadniania projektu planu, 
- w dniu 29.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- od 24.09. do 22.10.2020 r. odbyło się ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 28.09.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 05.11.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 26.11.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu jest przygotowany do przedłożenia Radzie Miasta Poznania celem uchwalenia, 
- plan został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/707/VIII/2021 z dnia 2 lutego 2021r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2073 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała weszła 
w życie 24 marca 2021 r). 
 
Mpzp "Podolany Południe"- część B w Poznaniu: 
- projekt przed opiniowaniem i uzgadnianiem ustawowym; potrzeba przeanalizowania tematu 
w kontekście przyjęcia strategii działań dla Fortów, będącej skutkiem analizy prowadzonej na 
potrzeby zmiany SUIKZP. 
 

72 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 07.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.06. do 29.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 18.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.06. do 09.07.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- w dniach 27.12.2021 r. - 17.01.2022 r. trwa opiniowanie wewnętrzne, 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 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: 
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- 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.  
- 18.03.2020 r. WSA uchylił postanowienie SKO – wyrok WSA stał się prawomocny, co umożliwiło 
kontynuację prac nad projektem planu, 
- od 29.12.2020 r. do 28.01.2021 r. - ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- plan został uchwalony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLIV/767/VIII/2021 z dnia 30 marca 
2021r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 3097 z dnia 13 kwietnia 2021r. (uchwała 
weszła w życie 14 maja 2021 r).  
 
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, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 17.08. do 07.09.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 21.09. do 05.10.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania i uzgadniania. 
 
Mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część B: 
- prace nad opracowaniem projektu planu zostały wstrzymane do czasu kompleksowego 
wypracowania koncepcji układu komunikacyjnego, 
 

76 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 31.12.2021 
Złożono 1 wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz 
infrastrukturą techniczną i drogową. 
W dniu 19.10.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr LIII/989/VIII/2021 w sprawie 
odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klinkierowej w Poznaniu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- w dniach 21.06 - 30.07.2021 r. przeprowadzono II etap konsultacji społecznych. W pierwszym dniu 
odbyło się spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), opublikowano materiały informacyjne na 
stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) 
oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbierano 
wnioski do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
- trwa rozpatrywanie wniesionych wniosków do projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 11.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
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- od 12.03. do 02.04.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 23.11. do 14.12.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 03.12. do 17.12.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- w dniach 28.06 - 19.07.2021 r. odbyło się opiniowanie ustawowe i uzgadniania projektu planu, 
- w dniu 02.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- w dniach 17.11 - 15.12.2021 r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 22.11.2021 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 30.12.2021 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

81 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 31.12.2021 
- 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, 
- od 03.08. do 24.08.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 17.08. do 31.08.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- w dniach 28.06 - 19.07.2021 r. odbyło się ustawowe opiniowanie i uzgadnianie projektu planu, 
- w dniu 02.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- w dniach 01.12 - 30.12.2021 r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 06.12.2021 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 13.01.2022 r. trwa zbieranie uwag do projektu planu. 
 

82 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- w dniach 13.05 - 04.06.2021r. przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 20.05 do 04.06.2021r. przeprowadzono II etap konsultacji społecznych, które obejmowały 
spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), publikację materiałów informacyjnych na stronie 
internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na 
stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbieranie wniosków 
do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania ustawowego po II konsultacjach społecznych. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

84 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 31.12.2021 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 06.06.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 07.06. do 28.06.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 
W związku z pracami nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania i wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu wzdłuż Alei 
Solidarności dokonano podziału planu na dwie części. Umożliwia to przeprowadzenie w pierwszej 
kolejności prac nad częścią terenu obejmującą Park im. W. Czarneckiego. Propozycja uzyskała 
akceptację Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa w dniu 9 sierpnia 2021 r. 
 
Projekt mpzp "Osiedle Przyjaźni - część północna" - część A w Poznaniu: 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 
Projekt mpzp "Osiedle Przyjaźni - część północna" - część B w Poznaniu: 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 17.08. do 31.08.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- dokonano korekt do projektu planu po II konsultacjach i opiniowaniu wewnętrznym, 
- przeprowadzono konsultacje z PKP. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

115 
 

Lp Stan realizacji 

- 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. 
 
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.10.2020 r. dokonano podziału projektu 
planu na części: 
 
1. Mpzp "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" część A w Poznaniu: 
- 29.10.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta, 
- od 13.11. do 04.12.2020 r. odbyło się opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu. 
Plan został uchwalony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVI/822/VIII/2021 z dnia 11 maja 2021r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 4224 z dnia 25 maja 2021r. (uchwała weszła 
w życie 9 czerwca 2021 r). 
 
2. Mpzp "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" część B w Poznaniu: 
- prace będą kontynuowane po wyjaśnieniu kwestii związanych z granicami użytków. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 28.08. do 18.09.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 22.09. do 09.10.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne. 
 
W związku z procedowanymi decyzjami o warunkach zabudowy na budowę 8 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie oznaczonym w Studium jako teren zieleni, zgodnie 
z decyzją Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16.11.2020 r. dokonano podziału planu na części: 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

116 
 

Lp Stan realizacji 

 
1. Mpzp obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu: 
- w dniu 11.02.2021r. zakończono rozpatrywanie wniosków do projektu planu, 
- w dniach 12.03 - 02.04.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie, 
- w dniu 02.04.2021r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- w dniach 12.03-02.04.2021r. zostały przeprowadzone uzgodnienia, 
- od 11.06 do 09.07.2021r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z dyskusją 
publiczną i zbieraniem uwag (do 23.07.2021r.). 
- plan został uchwalony uchwałą Nr LI/942/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód – 
rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7027 w dniu 22.09.2021 r). 
 
2. Mpzp obszaru Umultowo Wschód - w rejonie ulic Diamentowej, Rubież i Nadwarciańskiej 
w Poznaniu 
- trwa przygotowanie projektu planu do ustawowego opiniowania i uzgadniania. 
 
3. Mpzp obszaru Umultowo Wschód - w rejonie ulicy Szałwiowej w Poznaniu 
- trwa przygotowanie projektu planu do ustawowego opiniowania i uzgadniania. 
 
4. Mpzp obszaru Umultowo Wschód - w rejonie ulicy Bożydara w Poznaniu 
- trwa przygotowanie projektu planu do ustawowego opiniowania i uzgadniania.. 
 

91 Uchwała Nr XX/340/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec Grudzieniec” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- w dniach 24.06 - 15.07.2021 r. przeprowadzono II etap konsultacji społecznych. W pierwszym dniu 
odbyło się spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), opublikowano materiały informacyjne na 
stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym www.poznan.pl/konsultujemy) 
oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbierano 
wnioski do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
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- w dniu 23 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto wnioski do projektu planu i skierowano projekt do 
opiniowania i uzgadniania. 
 

93 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 31.12.2021 
- 05.03.2020 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 05.03. do 26.03.2020 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 

94 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 10.08. do 31.08.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowanie koncepcji projektu planu. 
 

95 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 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 24.09. do 15.10.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

96 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 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 13.08. do 03.09.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
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- w dniach 30.08 - 20.09.2021 r. przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne, 
- w dniach 14.09 - 28.09.2021r. przeprowadzono II etap konsultacji społecznych. Opublikowano 
materiały informacyjne na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym 
(www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 
(www.mpu.pl), a także zbierano wnioski do projektu planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego, 
- rozpatrywanie wniosków wniesionych do projektu planu. 
 

97 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 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 13.08. do 03.09.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

98 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 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 13.08. do 03.09.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- w dniach 22.11 - 13.12.2021 r. przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne, 
- w dniach 06.12 - 20.12.2021 r. przeprowadzono II etap konsultacji społecznych. Opublikowano 
materiały informacyjne na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym 
(www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 
(www.mpu.pl), a także zbierano wnioski do projektu planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego, 
- w dniach 22.11 - 13.12.2021 r. przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne projektu planu. 
 

99 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 
ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 13.08. do 03.09.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opracowania koncepcji oraz do opracowania modelu 
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przestrzennego. 

100 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 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 10.08. do 31.08.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- prace nad opracowaniem koncepcji projektu planu oraz opiniowaniem wewnętrznym.. 
 

101 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 31.12.2021 
- etap zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od czasu uchwalenia uchwały Rady Miasta Poznania trwało opracowywanie analiz urbanistycznych 
niezbędnych do sporządzenia projektu studium, rozpoczęto także prace nad koncepcją Studium. 
Prace analityczno - studialne prowadzone w oparciu o dokumenty planistyczne obejmowały: analizę 
terenów zieleni i łączników klinów zieleni Poznania, analizę mieszkalnictwa (w tym oświatę), analizę 
terenów pod funkcje usługowo-przemysłowe, ogrody działkowe, analizę obiektów handlowych 
(UC), analizę struktury miasta pod kątem wysokości zabudowy, analizę zagospodarowania 
otoczenia jezior Kierskiego, Rusałka, Malta i Strzeszyńskiego, analizę zewnętrznego pierścienia 
fortyfikacji w kontekście urbanistycznym, bilans terenów oraz analizę komunikacyjną 
i infrastrukturalną. 
- od 23 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. przeprowadzany jest drugi etap konsultacji 
społecznych projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Poznania. W okresie od 23 listopada do 17 grudnia 2021 r. w ramach 
pierwszej części zorganizowano cykle debat eksperckich z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych oraz debat społecznych z przedstawicielami poznańskich rad osiedli.  
Omawiane zostały tematy dotyczące trendów, uwarunkowań i założeń do kierunków projektu 
Studium z podziałem na: 
- analizę systemu zieleni, 
- analizy mieszkaniowe, 
- analizę układu komunikacyjnego, 
- analizę terenów produkcyjno-usługowych, w tym handlu wielkopowierzchniowego. 
 
W ramach uzupełnienia cyklu debat - w dniu 11 stycznia 2022 r. odbędzie się dodatkowa debata 
ekspercka, a 13 stycznia 2022 r. debata społeczna. Ich tematem będą dwie analizy – błękitnej 
infrastruktury oraz wysokości zabudowy. 
Zarówno debaty społeczne, jak i spotkania informacyjne są transmitowane w mediach 
społecznościowych. W ramach konsultacji opublikowano specjalnie przygotowane materiały 
informacyjne (prezentacje multimedialne).  
W drugiej części konsultacji społecznych zaplanowanych w pierwszym kwartale 2022 r. odbędzie się 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Planowanie przestrzenne 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

120 
 

Lp Stan realizacji 

zdalne spotkanie konsultacyjne, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. 
Informacje dotyczące konsultacji nowego projektu Studium są dostępne na stronie internetowej 
Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy), stronie internetowej MPU (www.mpu.pl) oraz 
w mediach społecznościowych. 
 

102 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 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 10.08. do 31.08.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

103 Uchwała Nr XXXIV/587/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Klinkierowej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- od 02.11. do 24.11.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- analiza wniesionych wniosków do projektu planu. 
 

104 Uchwała Nr XXXIV/588/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r.w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Szczepankowo i Ostrowskiej” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- od 16.11. do 07.12.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowanie koncepcji projektu planu. 
 

105 Uchwała Nr XXXIV/589/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Kowalewickiej i Fabianowo w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- od 23.11. do 14.12.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- analiza wniesionych wniosków do projektu planu. 
 

106 Uchwała Nr XXXIV/590/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- od 23.11. do 14.12.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opracowania koncepcji oraz opiniowania 
wewnętrznego, 
- w dniach 01.12 - 22.12.2021 r. przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne, 
- od 20.12.2021 r. do 14.01.2022 r. trwa II etap konsultacji społecznych. Opublikowano materiały 
informacyjne na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym 
www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 
(www.mpu.pl). Trwa zbieranie wnioski do projektu planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

107 Uchwała Nr XXXIV/591/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulicy Racjonalizatorów” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- od 02.11. do 24.11.2020 r. miały miejsce I konsultacje społeczne, 
- od 03.11. do 25.11.2020 r. trwało zbieranie wniosków do projektu planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

108 Uchwała Nr XXXVII/662/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulicy Wykopy” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- w dniach 18.12.2020r. - 11.01.2021r. przeprowadzono I etap konsultacji społecznych, które 
obejmowały publikacje materiałów informacyjnych na stronie internetowej Miasta Poznania – 
wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl), 
- w dniach 18.12.2020r. - 14.01.2021r.  trwało zbieranie wniosków do projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

109 Uchwała Nr XXXVIII/663/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- od 18.12.2020r. do 11.01.2021r. przeprowadzono I etap konsultacji społecznych, które 
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obejmowały publikacje materiałów informacyjnych na stronie internetowej Miasta Poznania – 
wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbieranie wniosków do projektu planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
- decyzją Prezydenta Miasta Poznania prace nad projektem planu zostały zawieszone do czasu 
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Poznania. 
 

110 Uchwała Nr XLIII/757/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
Stadionu Miejskiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- od 18.05 do 08.06.2021r. przeprowadzono I etap konsultacji społecznych, które obejmowały 
spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), publikacje materiałów informacyjnych na stronie 
internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na 
stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbieranie wniosków 
do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
- trwają prace projektowe nad opracowaniem koncepcji projektu planu. 
 
W związku z koniecznością przyspieszenia prac nad ww. projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dokonano wyłączenia z granic planu problematycznej części. 
Propozycja uzyskała akceptację Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa w dniu 
9 sierpnia 2021 r. 
 
Projekt mpzp "Rejon Stadionu Miejskiego"- część A w Poznaniu: 
- w dniach 13.12.2021 - 03.01.2022 r. przeprowadzono opiniowanie wewnętrzne, 
- od 20.12.2021 r. do 10.01.2022 r. - II etap konsultacji społecznych. W pierwszym dniu odbyło się 
spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), opublikowano materiały informacyjne na stronie 
internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na 
stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl). Trwa zbieranie wnioski do 
projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.  
 
Projekt mpzp "Rejon Stadionu Miejskiego"- część B w Poznaniu: 
trwają prace projektowe nad opracowaniem koncepcji projektu planu. 
 

111 Uchwała Nr XLVII/861/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle 
Bolesława Chrobrego – część północna C” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- w dniach 01.07 - 23.07.2021r. przeprowadzono I etap konsultacji społecznych, które obejmowały 
spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), publikacje materiałów informacyjnych na stronie 
internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na 
stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbieranie wniosków 
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do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
- rozpatrywanie wniosków wniesionych do projektu planu. 
 

112 Uchwała Nr XLVII/862/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 
ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- w dniach 30.09 - 22.10.2021 r. przeprowadzono I etap konsultacji społecznych, które obejmowały 
spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), publikacje materiałów informacyjnych na stronie 
internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na 
stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbieranie wniosków 
do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
- rozpatrywanie wniosków wniesionych do projektu planu oraz przygotowywanie do 
przeprowadzenia konkursu studenckiego. 
 

113 Uchwała Nr L/910/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy 
Szyperskiej” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
- w dniach 16.09 - 08.10.2021 r. przeprowadzono I etap konsultacji społecznych, które obejmowały 
spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), publikacje materiałów informacyjnych na stronie 
internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na 
stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl), a także zbieranie wniosków 
do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, 
- rozpatrywanie wniosków wniesionych do projektu planu i opracowywanie koncepcji projektu 
planu. 
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1 Uchwała Nr XXXII/309/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zasad 
gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym, zarządzanym przez Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawieranie umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania zasobem użytkowym – w ciągłej 
realizacji; 
Zawieranie umów o korzystanie ze składników zasobu użytkowego – w ciągłej realizacji; 
Liczba posiedzeń Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych – 4. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
1. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożonych w okresie 01.07-31.12.2021 r.: 45 
(w tym 10 ponownie),  
w tym: 
a) 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, 
b) po zawarciu umowy najmu w wyniku zamiany lokalu: 1, 
c) po zawarciu umowy najmu po spłacie zadłużenia: 0, 
d) po zawarciu umowy najmu lokalu zamiennego: 0, 
e) na podstawie § 5 ust. 4 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: 9 (w tym 
4 ponownie), 
f) 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: 20 (w tym 3 ponownie), 
g) 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: 13 (w tym 3 ponownie), 
 
2. Liczba lokali mieszkalnych, co do których Prezydent Miasta Poznania podjął indywidualną decyzję 
o sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 4 (dot. lokali zwolnionych z dyspozycji ABW) 
 
3. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego opracowanych i przekazanych do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UMP  w II półroczu 2021: 52, w tym: 
a) z bonifikatami wynikającymi z treści uchwały nr XLV/532/III/2000 RMP z dnia 17 października 
2000 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych: 0, 
b) 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: 52. 
 
Ponadto w oparciu o uchwałę podejmowane są zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania dotyczące 
ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. W II półroczu 2021 r. 
w oparciu o ww. uchwałę podjęto 2 zarządzenia oraz zbyto 62 lokale mieszkalne na rzecz ich 
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najemców. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednolokalowym na dzień 31.12.2021 r.: 50, w tym: 
-opracowanych przez ZKZL sp. z o. o. i przekazanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UMP w II półroczu 2021 r.: 1. 
 
Uchwała tzw. kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są zarządzenia Prezydenta Miasta 
Poznania dotyczące ogłoszenia wykazów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednolokalowymi przeznaczonymi do sprzedaży. 
W II półroczu 2021 r. w oparciu o ww. uchwałę podjęto 1 zarządzenie. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
„Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027” jest dokumentem, który odzwierciedla 
potrzeby oraz przedstawia cele strategiczne i kierunki działań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, 
uwzględniając różne formy inwestowania na terenie miasta Poznania. Celem polityki mieszkaniowej 
jest tworzenie warunków zapewniających gospodarstwom domowym możliwość zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych, zgodnie z własnymi preferencjami, aspiracjami i możliwościami 
ekonomicznymi, poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów na etapie procesu 
inwestycyjnego, w fazie nabywania prawa do mieszkania, a następnie podczas eksploatacji zasobu 
mieszkaniowego. 
 „Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027” jest dokumentem długoterminowym, 
który jest wypełniony poprzez stosowne uchwały, dostosowujące gospodarowanie zasobem 
komunalnym do przedstawionych w nim nowych zasad. 
W ramach realizacji Polityki mieszkaniowej Miasta - w 2021 roku Rada Miasta Poznania podjęła 
uchwałę Nr XLII/736/VIII/2021 z dnia 16-02-2021 r. w sprawie przyjęcia programu „POZnań – 
i zamieszkaj” oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu 
lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością stosowania dopłat do czynszu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 7 grudnia 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVI/1059/VIII/2021 zmieniająca 
uchwałę Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu 
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gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. 
 

6 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 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r.: 
• zawarto 25 umowy najmu socjalnego lokalu w związku z realizacją uprawnień wynikających z tzw. 
listy prezydenckiej, w tym 12 umów w ramach realizowanego przez Miasto Poznań „Programu 
mieszkań ze wsparciem”, 
• zawarto 107 umowy najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z realizacją uprawnień 
wynikających z tzw. listy prezydenckiej,  
• zawarto 13 umów  najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z posiadanym uprawnieniem do 
lokalu zamiennego, oraz 2 porozumienia o udostępnienie lokalu w trybie art. 10 ust 4  uopl,  
• zawarto 23 umowy najmu lokali na czas nieoznaczony z osobami, którym uprzednio 
wypowiedziano umowy najmu, a przyczyny wypowiedzenia ustały, z czego 1 w tzw. trybie 
szczególnym – za zgodą Prezydenta Miasta Poznania 
• zawarto 16 umów najmu lokali z osobami pozostałymi w lokalu po zgonie / wyprowadzeniu się 
dotychczasowego najemcy, z czego 6 w tzw. trybie szczególnym – za zgodą Prezydenta Miasta 
Poznania,  
• wynajęto 4 zwolnione części lokalu w trybie tzw. poszerzenia, 
• zawarto 1 umowę najmu lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, które zostały uprzednio 
wylicytowane podczas aukcji na wynajem  lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, 
• zawarto 13 umów najmu lokali z osobami, które zostały zakwalifikowane do wykonania remontu 
lokali, a następnie do zawarcia umowy najmu (wykaz lokali do remontu), 
• złożono 193 oferty  najmu lokali socjalnych na podstawie prawomocnego wyroku o eksmisję 
z zasobu obcego, przyznającego prawo do takiego lokalu, 
• zawarto 404 ponowne umowy najmu socjalnego lokalu z osobami je zajmującymi (po wygaśnięciu 
dotychczasowych umów) 
• przeprowadzono 177 zamian lokali. 
 

7 Uchwała Nr XLII/736/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie przyjęcia 
programu „POZnań - i zamieszkaj” oraz określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków 
o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach programu, objętych możliwością 
stosowania dopłat do czynszu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W związku z brakiem ofert mieszkań na wynajem z dostępnym cenowo czynszem, którego 
wysokość nie będzie przekraczała możliwości finansowych gospodarstw domowych, Miasto Poznań  
wypełniając zapisy Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027 oraz mając możliwość 
pozyskania z Funduszu Dopłat bezzwrotnego finansowego wsparcia na tworzenie lokali 
mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu, działając poprzez spółkę PTBS sp. z o.o., podjęło 
decyzję o przystąpieniu do programu POZnań - i zamieszkaj.   
Zgodnie z zapisami uchwały, Biuro Spraw Lokalowych: 
· opracowało wzór wniosku do programu oraz Regulamim, przyjęte zarządzeniem Nr 765/2021/P 
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Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 października 2021r.; 
· powołało zarządzeniem Nr 764/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 października 2021r. 
Komisję ds. zatwierdzenia wniosków osób ubiegających się o udział  w programie „POZnań – 
i zamieszkaj” i utworzenia listy najemców; 
· określiło zarządzeniem Nr 763/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 października 2021r. 
zasady wykonywania i rozliczania programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj” 
powierzonego do realizacji spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
 
W związku z uchwałą, Biuro Spraw Lokalowych przeprowadziło nabór wniosków o najem lokalu 
w ramach Programu „POZnań – i zamieszkaj”dla inwestycji realizowanej przez PTBS sp. z o.o. 
w lokalizacji ul. Literacka, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego, na poznańskim Strzeszynie.  
 
Nabór do programu prowadzony był od 15 października 2021r. do 30 listopada 2021 r., w formie 
elektronicznej na specjalnie do tego założonej skrzynki e-mail (nabor_poznan@um.poznan.pl), jak 
również w formie papierowej - wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami można było wrzucić do 
skrzynki podawczej umieszczonej w budynku UMP przy ul. Matejki 50 lub wysłać za pośrednictwem 
poczty na adres Biura Spraw Lokalowych UMP. W ramach przeprowadzonego naboru 
zarejestrowano wpływ 620 wniosków. Obecnie trwa proces rozpatrywania wniosków. Po jego 
zakończeniu zostanie utworzona lista najemców, która następnie (zgodnie z zasadami przyjętego 
uchwałą programu) zostanie przekazana do PTBS sp. z o.o. 
 

8 Uchwała Nr XLII/737/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie powierzenia 
spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. realizacji programu 
mieszkaniowego "POZnań – i zamieszkaj" jako usługi świadczonej w ogólnym interesie 
gospodarczym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 9 marca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie 
zmiany umowy Spółki poprzez uwzględnienie w jej treści postanowień dotyczących powierzenia 
Spółce realizacji programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj”, przyjętego uchwałą Nr 
XLII/736/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lutego 2021 r., jako usługę świadczoną 
w ogólnym interesie gospodarczym, polegającą na wykonywaniu inwestycji w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego na wynajem o ograniczonym czynszu, we wskazanych przez Miasto 
Poznań lokalizacjach. Zmiana umowy Spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w dniu 21 kwietnia 2021 r. 
W dniu 5 października 2021 r. Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie Nr 763/2021/P 
w sprawie zasad  wykonywania i rozliczania programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj” 
powierzonego do realizacji spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
W ramach programu POZnań – i zamieszkaj spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o. o.  realizuje następujące przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane: 
- w rejonie ulic J. Wiencka/ E. Zawackiej/ A. Poszwińskiego (Strzeszyn – pole inwestycyjne 6MW)  
- w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Cegłowskiej (Strzeszyn – pole inwestycyjne 7MW). 
 

9 Uchwała Nr LVI/1059/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu 
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gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Przyjęcie zmian do uchwały wynikało z nastepujacych przesłanek: 
W związku z realizacją przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przedsięwzięć 
polegających na podnoszeniu standardu lokali, które zostają wyposażone we wszystkie niezbędne 
pomieszczenia, instalacje i urządzenia, których do tej pory były pozbawione, a standard tych lokali 
podlega zrównaniu ze standardem lokali w nowych budynkach, zaszła konieczność ujednolicenia 
zasad ustalania stawek czynszu w takich budynkach z zasadami ustalania stawek czynszu dla lokali  
w budynkach nowo wybudowanych – poprzez wprowadzenie identycznego współczynnika korekty. 
Zasady te odnosić się będą wyłącznie do nowych umów najmu zawieranych po 1 stycznia 2022 r. 
z lokatorami, którzy wprowadzać się będą do takich budynków po ich uprzednim całkowitym 
opróżnieniu. 
Zmianie uległa definicja współczynnika korekty stawki czynszu w przypadku lokali w budynkach 
oddanych do użytkowania po 1 października 2013 r. Wprowadzona niniejszą uchwałą definicja 
"lokal w budynku oddanym do użytkowania po 1 października 2013 roku" dotyczy lokali, które 
znajdują się w zasobie mieszkaniowym gminy lub wejdą do zasobu np. w wyniku spadkobrania lub 
nabycia na własność, i precyzyjnie określa cel wprowadzenia korekty. Dla osób, które już 
zamieszkują takie lokale, wprowadzono mechanizm osłonowy polegający na możliwości 
podniesienia czynszu nie więcej niż 10% stawki czynszu rocznie aż do uzyskania docelowej stawki 
czynszu wynikającej z zastosowania współczynnika korekty. 
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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 31.12.2021 
Uchwała jest sprawozdawana szczegółowo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego co dwa lata. W chwili obecnej dostępne jest w Biurze Koordynacji Projektów 
i Rewitalizacji Miasta sprawozdanie na dzień 30.12.2020 r. 
W I kwartale 2022 r. przeprowadzone zostanie całościowe monitorowanie GPR za rok 2021. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała zwiększa możliwości egzekwowania zasad dotyczących estetyki i porządku na obszarze jej 
obowiązywania dając dodatkowe narzędzia m.in. możliwość karania przez Straż Miejską. Stanowi 
podstawę do wydawanych decyzji. Jednym z efektów funkcjonowania Parku Kulturowego jest 
likwidacja reklamy na ślepej ścianie kamienicy przy ul. Wodnej.  
Projekt uchwały zmieniającej został podpisany przez Prezydenta i zostanie przekazany na sesję Rady 
Miasta Poznania w pierwszym kwartale 2022 roku. 
 

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 31.12.2021 
Przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wraz z przedstawicielami 
Biblioteki Raczyńskich uczestniczyli w wizjach lokalnych mających na celu wybór lokalizacji 
książkomatów. Uczestniczono w rozmowach z właścicielami/osobami zarządzającymi terenami 
wybranych lokalizacji. Uzgodniono lokalizację dla książkomatów. Biblioteka Raczyńskich 
przeprowadziła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za produkcję, 
instalację i konfigurację 11 urządzeń w 11 wskazanych lokalizacjach. 
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1 Uchwała Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W I półroczu 2021 r. odbyły się 3 sesje MRMP (15 października, 26 listopada i 22 grudnia). Na sesji 
15 października przyjęto ślubowania nowych Radnych (zgłoszonych w naborze uzupełniającym 
w nowym roku szkolnym). Na bieżąco odbywały się posiedzenia 7 Komisji tematycznych.  
Rada podjęła m.in. uchwałę dot. wniosku do Radnych Miasta Poznania o podjęcie uchwały 
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się na obszarze miasta 
pojazdami opatrzonymi niektórymi niestosownymi treściami, uchwałę ws. wystosowania wniosku 
o wpisanie w plan finansowy Miasta Poznania i utrzymanie punktów wymiany butelek plastikowych 
oraz stanowisko ws. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w sprawie projektu uchwały 
kierunkowej dla Prezydenta Poznania, dotyczącej podjęcia działań na rzecz ogłoszenia moratorium 
na wycinkę drzew w lasach miejskich oraz w strefie ochronnej Miasta pod zarządem Lasów 
Państwowych. 
Rada zaangażowała się w działania Miasta w ramach walki z pandemią COVID-19, 
rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczniów szkół ponadpodstawowych  (m.in. promując 
szczepienia przeciwko COVID-19). Rada zaangażowała się w przygotowanie cyklu podcastów 
“POZnaj Siebie” realizowanych we współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Estradą Poznańską. 
Rada kontynuowała projekt „POZnaj Miasto” (cykl spotkań z przedstawicielami Miasta dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych), zaangażowała się w akcję “Szlachetna paczka” oraz w miejski projekt 
„Hej Dziewczyny! Akcja Menstruacja w twojej szkole” realizowany w poznańskich szkołach. Rada 
współorganizowała Warsztaty Medialne dla szkół średnich  we współpracy z Polską Platformą 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. MRMP uczestniczyła także w pracach Zespołu ds. PBO 2023.  
Rada wzięła udział w biegu niepodległości w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz uczestniczyła w jarmarku na Świętym  Marcinie w ramach świętowania 
Imieniny ulicy Św. Marcin. 13 grudnia Członkowie Rady uczestniczyli posiedzeniu Zespołu 
Parlamentarnego ds. Dworca PKP Poznań Główny.  
Rada objęła swoim patronatem honorowym zgłoszone projekty młodzieżowe oraz zdecydowała 
o udziale w projektach i szkoleniach realizowanych przez partnerów zewnętrznych.  
Reprezentanci MRMP brali udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania oraz 
współpracowali z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy akademickiej. Wydział 
Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej sprawował na bieżąco obsługę techniczną 
i administracyjną Rady. 
W dniu 9 listopada 2021 r. Rada Miasta Poznania uchwałą Nr LIV/1029/VIII/2021 wprowadziła 
zmiany w Statucie MRMP. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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. 
Pozostałe planowane działania konsultacyjne były przeprowadzane w inny sposób i w innej formie – 
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elektronicznie lub w formie spotkań online.  
W oparciu o przedmiotową uchwałę Gabinet Prezydenta zorganizował i przeprowadził: 
· Konsultacje społeczne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy 
udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego terenu. Konsultacje 
przeprowadzono wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Przeprowadzono 12 projektów 
konsultacyjnych, w tym odbyło się 8 spotkań konsultacyjnych online. 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. 
 
·Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy projektów drogowych, projektów 
infrastrukturalnych, organizacji ruchu przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Z uwagi na 
trudność prowadzenia ww. procesów odstąpiono od realizacji niektórych z nich. Przygotowano 2 
projekty konsultacyjne dotyczące: koncepcji budowy ul. Dolnej Głogowskiej oraz rozwiązań 
transportowych w północnej części Poznania. Szczegółowy przebieg konsultacji określa Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Poznania. 
 
· Konsultacje społeczne dotyczące różnej merytoryki przy współpracy z wydziałami Urzędu Miasta 
Poznania i miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta, Miejskim Inżynierem Ruchu, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Rozwoju i Współpracy 
Międzynarodowej, Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Wydziałem Gospodarki 
Komunlnej, Zarządem Transportu Miejskiego, Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji i Zarządem 
Geodezji i Katastru Miejskiego „Geopoz”. Przeprowadzono m.in. następujące projekty 
konsultacyjne: 
- Zmiany statutu osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki, 
- Koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty, 
- Zagadnień Poznańskiego Panelu Obywatelskiego związanych z ochroną klimatu oraz 
przystosowaniem do zachodzących zmian klimatu w Poznaniu, 
- Zmiany statutu osiedla Starołęka – Minikowo - Marlewo, 
- Zmiany organizacji ruchu na ul. Swoboda, 
- Zmiany organizacji ruchu n terenie osiedla Wola – strefa tempo 30, 
- Zmiany organizacji ruchu na ulicach : Engestroma, Bednarskiej oraz Grodziskiej, 
- Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 na lata 2021 – 2024”, 
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
- Projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025", 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania - II etap, 
- Nazwy ulicy/alei, która nazywana jest zwyczajowo Nowa Naramowicka, 
- Projektu koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4, 
- Koncepcji trasy tramwajowej Poznań - Wschód, 
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
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na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025. 
 
· Konsultacje społeczne dotyczące Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 
 
· Poza uchwałą Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania, przeprowadzono wspólnie z  Polskim 
Instytutem Praw Człowieka i Biznesu konsultacje społeczne #deliberateria dotyczące tematu praw 
człowieka. Cykl pilotażowych spotkań konsultacyjnych był prowadzony w Poznaniu, Przemyślu 
i Częstochowie. Osoby uczestniczące dyskutowały na wcześniej wybrane tematy odnoszące się  do 
prac legislacyjnych na poziomie europejskim. Zebrane od nich rekomendacje zostaną, zgodnie 
z założeniami projektu przesłane wkrótce do polskiego rządu w ramach konsultacji społecznych 
dotyczących projektu 2.Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących 
Biznesu i Praw Człowieka. #deliberateria sprawdziła się jako nowy, angażujący model dialogu 
obywatelskiego. 
 

3 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 31.12.2021 
W dniu 1 lipca 2021 r. do Biura Rady Miasta wpłynęła obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 
dotycząca podjęcia uchwały w sprawie nadania alei nazwy Poznańczyków. Pozytywny wynik 
weryfikacji liczby podpisów poparcia złożonych przez mieszkańców posiadających czynne prawa 
wyborcze do organu stanowiącego Miasta Poznania pozwolił na dalsze procedowanie projektu 
uchwały, któremu nadano numer PU 980/21. Projekt został skierowany na sesję Rady Miasta 
Poznania w dniu 6 lipca 2021 r. W wyniku dyskusji podczas sesji Rada podjęła decyzję o odroczeniu 
rozpatrzenia projektu uchwały do września 2021 r. Nad projektem obradowano ponownie podczas 
sesji w dniu 28 września 2021 r. Przeprowadzono wówczas głosowanie, w wyniku którego Rada 
projekt odrzuciła. 
W dniu 30 września 2021 r. do Biura Rady Miasta trafiła obywatelska inicjatywa uchwałodawcza pn. 
"Poznań rozumie mieszkańców". Zawarte w materiałach karty z podpisami przekazano do 
Prezydenta Miasta Poznania w celu ich weryfikacji. Z uwagi na stwierdzony brak wystarczającej 
liczby podpisów poparcia dla inicjatywy przez osoby posiadające czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego Miasta, Rada Miasta nie rozpatrywała projektu, o czym pisemnie poinformowano 
autora inicjatywy. 
W dniu 29 grudnia 2021 r. do Biura Rady Miasta wpłynęła obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 
pn. "Moratorium na wycinkę drzew". Szczegółowe informacje w zakresie procedowania inicjatywy 
zostaną przekazane w kolejnym sprawozdaniu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano wyborów uzupełniających ławników na kadencję 
2020-2023, w związku z czym Zespół nie odbył posiedzeń i nie opiniował kolejnych kandydatur. 
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5 Uchwała Nr XV/210/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano wyborów uzupełniających ławników na kadencję 
2020-2023. Nie zgłoszono tym samym kolejnych kandydatów, o których należałoby uzyskać 
niezbędne informacje od Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
 

6 Uchwała Nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie Zasad 
i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W ramach tegorocznej edycji PBO do wydania były aż 22 mln zł - 16 mln zł na projekty rejonowe i 6 
mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet. Poznaniacy wybierali spośród 
150 pomysłów - 25 ogólnomiejskich, 11 w ramach Zielonego Budżetu i 114 rejonowych. Każdy 
mieszkaniec mógł oddać maksymalnie 4 głosy.  
Głosowanie trwało od 1 do 22 października 2021 r. Oddano 85 115 ważnych głosów. Wybór 
projektów, tak jak w latach poprzednich, odbywał się drogą elektroniczną. Potwierdzenie oddania 
głosu odbywało się za pomocą kodu SMS. Osoby, które nie posiadały telefonu komórkowego, mogły 
oddać głos w Urzędzie Miasta Poznania. Nad zasadami i rozwiązaniami zastosowanymi w kolejnych 
edycjach PBO pochyli się specjalnie powołany w tym celu Zespół ds. Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Liczy on 42 osoby, wśród których są reprezentanci różnych grup: mieszkańców, 
wnioskodawców z poprzednich edycji PBO, rad osiedli, organizacji pozarządowych, Rady Miasta 
Poznania, Miejskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, a także przedstawiciele Urzędu 
Miasta Poznania.  
Ogłoszenie wyników PBO22 było transmitowane online. W głosowaniu zwyciężyło 35 projektów: 3 
ogólnomiejskie – w tym dwa w ramach Zielonego Budżetu i 32 rejonowe. 
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1 Uchwała Nr XVII/208/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 r. wyrażenia woli 
przystąpienia Miasta Poznania do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym udział przedstawicieli Miasta Poznania w pracach Stowarzyszenia 
polegał na uczestnictwie przedstawiciela WGK w Warsztatach SPEO, które odbyły się w terminie 11-
12.11.2021 r. 
W  2022 roku przedstawiciele Miasta planują atywny udział w pracach grup roboczych jak 
i w Zarządzie Stowarzyszenia. 
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1 Uchwała nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004r. w sprawie ustanowienia 
nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta 
Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r. rozpoczęto realizację XVIII edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za 
wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 
magisterską”. 15 listopada 2021 r. zakończono przyjmowanie wniosków. Do Wydziału Rozwoju 
Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęły 102 prace: 56 prac magisterskich i 46 prac 
doktorskich. 
Co roku w Konkursie przyznawane są trzy równorzędne nagrody finansowe za najlepsze prace 
doktorskie oraz trzy równorzędne nagrody finansowe za najlepsze prace magisterskie. Ponadto 
w każdej kategorii Kapituła może przyznać dowolną liczbę wyróżnień. Łączna pula środków w 2022 
r. to 65 tys. zł. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I kwartale 2022 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
● „Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda 
Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" 
W II półroczu 2021 r. rozpoczęto realizację XVIII edycji Konkursu. 15 listopada 2021 r. zakończono 
przyjmowanie wniosków. Do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęło 
102 prace: 56 prac magisterskich i 46 prac doktorskich. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w I 
kwartale 2022 r. 
● Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących 
studia w Poznaniu 
Od października 2021 r. rozpoczęto wypłaty stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu, przyznanych na podstawie opinii Rady 
Akademickiego i Naukowego Poznania z dnia 29 czerwca 2021 r. Stypendia otrzymało 28 osób. Tym 
samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji zwiększyło się do 386 osób. 
Comiesięczne stypendium wypłacane przez I rok studiów od października 2021 r. do czerwca 2022 r. 
wynosi 1.400 zł brutto dla finalistów i 1.600 dla laureatów. Wręczenie stypendiów odbyło się 22 
października 2021 r., z udziałem przedstawicieli władz Miasta oraz Rady Akademickiego 
i Naukowego Poznania. 
● Stypendia dla studentów zagranicznych  
W II półroczu 2021 r. Miasto przekazało uczelniom poznańskim środki w formie dotacji 
z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Białorusi oraz z Syrii. Ze wsparcia skorzystało 21 
studentów z Białorusi (stypendium w wys. 1.000 zł miesięcznie) oraz 2 studentów z Syrii 
(stypendium w wys. 2.300 zł miesięcznie).  
● Współfinansowanie wykładów wybitnych naukowców, artystów i specjalistów 
6 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, podczas 
którego rozpatrzono wnioski uczelni poznańskich o dofinansowanie wizyt wybitnych naukowców 
i artystów w Poznaniu, zaplanowanych na II półrocze 2021 r. Uczelnie złożyły łącznie 15 wniosków 
o dofinansowanie na łączną kwotę 101.497,50 zł. Po szczegółowym omówieniu każdego wniosku 
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pod względem merytorycznym i finansowym Rada przyznała dofinansowanie na 12 wizyt, na łączną 
kwotę 33.650,00 zł. 
W II półroczu 2021 r. odbyło się łącznie 17 wykładów otwartych (5 wykładów zostało 
przeniesionych z I półrocza 2021 r.). Wykłady odbywały się stacjonarnie oraz w formie zdalnej, 
dotyczyły takich dziedzin jak: literaturoznawstwo, muzyka, biologia strukturalna, prawo, 
filmoznawstwo, chemia, teologia, socjologia, nauki farmaceutyczne, informatyka, 
przekładoznawstwo.  
● Wsparcie projektów aktywizujących i integrujących młodzież, w tym studentów poznańskich 
uczelni 
Działając w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono wsparcia 
organizacjom pozarządowym na realizację  projektów aktywizujących i integrujących studentów, 
poprzez udzielenie dotacji w formie „małych grantów”. Dzięki dofinansowaniu zrealizowano 
projekty  angażujące studentów w takie wydarzenia, jak: „Poznań Silent Night”, realizacja 
wideoklipu „Dziadek do orzechów”, czy zorganizowanie „Zjazdu Forum Uczelni Technicznych”. 
●  „Poznań przyciąga” – akcja informacyjno-edukacyjna dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
Zrealizowano akcję  informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga”, której celem jest 
zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia nauki na poznańskich 
uczelniach, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji. Z powodu sytuacji 
pandemicznej akcja realizowana była wyłącznie online. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
zrealizowano m.in. 4 bezpłatne webinary dedykowane konkretnym profilom studiów: 
humanistyczno-artystycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-technicznym oraz 
społeczno-ekonomicznym, które obejrzało łącznie ponad 1200 osób. Spotkania były okazją do 
zapoznania się z ofertą poznańskich uczelni oraz możliwościami, jakich dostarcza życie w Poznaniu. 
Wszystkie spotkania można śledzić na miejskim kanale Youtube. Zorganizowano także szkolenie 
w formie online dla pedagogów i doradców zawodowych. W ramach akcji uaktualniono stronę 
internetową www.poznanprzyciaga.pl, na której przyszli studenci znajdą wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące oferty akademickiej miasta, mogą wypełnić test preferencji zawodowych 
i pobrać poradnik maturzysty, ułatwiający im przygotowania do egzaminu dojrzałości. Kampania 
promocyjna „Poznań Przyciąga" realizowana była również w mediach społecznościowych, głównie 
na Instagramie i Facebooku oraz profilu Miasta na platformie TikTok. Młodzież zainteresowana 
ofertą akademicką Poznania mogła obejrzeć m.in. reportaże z uczelni oraz wywiady 
z absolwentami.  
● Projekt Ambasador Akademickiego Poznania 
20 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie świąteczne Ambasadorów Akademickiego Poznania 
(Stypendystów Miasta Poznania z lat 2008-2021), z udziałem Zastępcy Prezydenta Mariusza 
Wiśniewskiego. Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkanie zorganizowano w formie zdalnej. 
● 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). 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Od października 2021 r. rozpoczęto wypłaty stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich 
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olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu, przyznanych na podstawie opinii Rady 
Akademickiego i Naukowego Poznania z dnia 29 czerwca 2021 r. Stypendia otrzymało 28 osób. Tym 
samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji zwiększyło się do 386 osób. 
Comiesięczne stypendium wypłacane przez I rok studiów od października 2021 r. do czerwca 2022 r. 
wynosi 1.400 zł brutto dla finalistów i 1.600 dla laureatów. Wręczenie stypendiów odbyło się 22 
października 2021 r. na gali zorganizowanej online, z udziałem przedstawicieli władz Miasta oraz 
Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 
Stypendyści pochodzą w większości z Wielkopolski (21 osób), a także z województw: 
zachodniopomorskiego (2 osoby), dolnośląskiego (1), lubelskiego (1), lubuskiego (1), śląskiego (1) 
i podkarpackiego (1). Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji konkursu to: olimpiada 
chemiczna (5 osób), biologiczna (4) oraz literatury i języka polskiego (4).  W tym roku największym 
zainteresowaniem wśród Stypendystów cieszy się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, na którym 
naukę podjęło 15 studentów i studentek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, na 
którym naukę podjęło 8 studentów i studentek, na studia na Politechnice Poznańskiej zdecydowały 
się 3 osoby. Na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz studiuje 1 osoba, 
podobnie na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla 
Miasta Poznania: 
1) posiedzenie Komisji w dniu 31 maja 2021 r. Podczas obrad zostały poruszone i omówione 
następujące tematy: 
a. bezpieczeństwo na obszarach wodnych. Podsumowanie sezonu 2020. Realizacja przedsięwzięć 
związanych z bezpieczeństwem na obszarach wodnych w sezonie 2021; 
b. zaopatrzenie mieszkańców Miasta Poznania w wodę, w tym wodę pitną w sytuacjach 
kryzysowych; 
2) posiedzenie Komisji w dniu 11 październiaka 2021 r. Podczas obrad zostały poruszone 
i omówione następujące tematy: 
a. bezpieczeństwo na obszarach wodnych. Podsumowanie sezonu 2021; 
b. zaopatrzenie mieszkańców Miasta Poznania w wodę, w tym wodę pitną w sytuacjach 
kryzysowych; 
3) posiedzenie Komisji w dniu 20 grudnia 2021 r. Podczas obrad zostały poruszone i omówione 
następujące tematy: 
a. informacja o budżecie miasta na rzecz bezpieczeństwa w 2021 r.; 
b. podsumowanie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania w 2021 r; 
c. propozycje tematów posiedzeń Komisji w 2022 r. 
- W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowgo 
i Bezpieczeństwa dotyczące: 
1) opiniowania Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. Plan został pozytywnie 
zaopiniowany i zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego; 
2) nawałnicy, która przeszła nad Poznaniem w dniu 22.06.21 r. 
- Zaktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. Plan został zatwierdzony 
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przez Wojewodę Wielkopolskiego. 
W ramch działań związanych z COVID-19 w oparciu o Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy 
zorganizowano dystrybucję okoł 250 ton Środków Ochrony Indywidualnej w postaci płynów do 
dezynfekcji, fartuchów, maseczek, przyłbic i gogli ochronnych, dla mieszkańców Miasta Poznania, 
placówek oświatowych, żłobków i ośrodków pomocy społecznej. 
- W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania (od 1 lipca 
do 31 grudnia - SMMP 1776 zgłoszeń) oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze 
miasta Poznania nie włączonym do obwodów zrealizowanoa następujące działania: 
1) zawarto kolejną umowę oraz wyłoniono dodatkowy podmiot gospodarczy wykonujący usługę 
pełnienia całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania 
zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Miasta 
Poznania. Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło ws. usuwania zagrożenia ze strony dzikich 
zwierząt 438 interwencji; 
2) zakupiono 3 żywołapki na dziki; 
3) kontynowano współpracę z kołami łowieckimi, dzięki której usunięto 240 dzików z przestrzeni 
miejskiej; 
4) w związku z przepisami dotyczącymi zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń zakupiono  
2 kontenery chłodnicze do przechowywania tusz odstrzelonych dzików, oczekujących na wyniki 
badań na obecnośc ASF. Koszt zakupu wyniósł 60 000, 00 zł brutto . Kontenery zostały przekazane 
w użytkowanie kołom łowieckim posiadającym obwody łowieckie w Poznaniu (Ratusz i Sokół).; 
5) w celu tworzenia nęcisk i pasów zaporowych dla dzików przekazano kołom łowieckim SOKÓŁ, 
RATUSZ i ŁOŚ – 10 ton ziarna kukurydzy;  
6) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenach obiektów produkcyjnych i użyteczności 
publicznej zakupiono osiem żywołapek na lisy; 
- Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Miastem Poznań, Zakładem Zagospodarowania Odpadów 
w Poznaniu sp. z o. o. i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej opłacono dzierżawę za 
przechowywanie niebezpiecznych substancji chemicznych w kontenerze umiejscowionym na 
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. na ul. Wrzesińskiej 17. Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa koordynował 8 ewakuacji ludzi ze stref zagrożenia. 
Łącznie w 2021 roku ewakuowano 115 osób (9 osobom zapewniono czasowy pobyt w hostelu).  
Na podstawie porozumienia, w sprawie skoordynowania działań w sytuacji kryzysowej lub innego 
miejscowego zagrożenia niebędącego sytuacją kryzysową Centrum Zarządzania Kryzysowego, na 
wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zadysponowało 4 autobusy, w celu 
zapewnienia miejsc oczekiwania na zakończenie działań ratowniczych dla osób ewakuowanych ze 
strefy zagrożenia.  
- Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa przyjął łącznie 128 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w tym 
zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i w trybie uproszczonym. Na podstawie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych stanowisko ds. imprez masowych  przyjęto 38 wniosków 
o zamiarze zorganizowania imprezy masowej. Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej stanowisko ds. imprez masowych przyjęto 69 zawiadomień o zamiarze 
zorganizowania imprez artystycznych i rozrywkowych. Nie wydano decyzji o zakazie odbycia 
imprezy artystycznej lub rozrywkowej. Zgłoszone wnioski są realizowane na bieżąco. 
 
1. Działania KMP: 
I. Programy ukierunkowane na obniżenie stopnia przestępczości, zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców, wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za stan 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania. 
a) Projekt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” 
Przedmiotowy projekt polega na organizacji comiesięcznych spotkań ze społeczeństwem i wymianą 
informacji w zakresie bezpieczeństwa, a jego podstawowymi celami są: 
- tworzenie lokalnych map zagrożeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
- obniżenie poziomu przestępczości lokalnej; 
- ograniczenie zjawisk / sytuacji uciążliwych dla mieszkańców; 
- inicjowanie oraz systematyczne współdziałanie pomiędzy społecznościami lokalnymi, 
a jednostkami samorządowymi, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; 
- realizowanie założeń tzw. Bezpiecznych przestrzeni na szczeblu lokalnym; 
- wspólne wytypowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnego oraz ich 
konsekwentne realizowanie; 
b) Profilaktyka alkoholowa 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu w ramach profilaktyki alkoholowej współpracuje z organami 
administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Jednostki podległe Komendzie 
Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzą systematyczne kontrole obiektów handlowych, jak 
i prowadzą działania profilaktyczne w postaci akcji informacyjno-edukacyjnych dla sprzedawców 
m.in.: „Odpowiedzialny sprzedawca”, „Pozory mylą, dowód nie”, „Stop. Alkohol i nikotyna tylko dla 
pełnoletnich”. Realizując problematykę alkoholową Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
współpracuje z Urzędem Miasta Poznania w ramach finansowania tzw. patroli płatnych, 
ukierunkowanych głównie na ujawnianie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 
i nietrzeźwym. 
II. Programy skierowane na przeciwdziałanie uzależnieniom i demoralizacji nieletnich. 
a) Narkotyki/dopalacze/środki psychoaktywne 
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2021 roku realizowali założenia 
profilaktyki uzależnień ujętej w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, „Dopalacze 
niszczą życie” oraz „Poznań uzależniony od profilaktyki” w szczególności prowadząc działania 
edukacyjno – informacyjne dotyczące problematyki środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. W ramach 
programu pn. „Dopalacze niszczą życie” policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w II 
półroczu 2021 roku przeprowadzili 51 spotkań dla 217 przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz 
10013 uczniów. Natomiast w ramach realizacji założeń programu „Poznań uzależniony od 
profilaktyki”, który realizowany jest we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną funkcjonariusz Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Miasta Poznania przeprowadził spotkania wyłącznie w formie on-line. 
b) Cyberzagrożenia 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu w 2021 roku kontynuowała realizację projektu pn. „Dwie 
Strony Sieci”. Projekt realizowany jest od 2016 roku, a głównym jego celem jest edukacja 
w obszarze cyberzagrożeń. Głównymi odbiorcami tematyki cyberzagrożeń są: młodzież, rodzice, 
grono pedagogiczne. Projekt zakłada wyposażenie adresatów w nawyki i umiejętności 
rozpoznawania, przewidywania, zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie. Ponadto 
kształtuje asertywne postawy młodzieży i naukę samodzielnego wyboru opartego na podstawach 
życia zgodnego z pozytywnymi wartościami społecznymi. W II półroczu 2021 roku w ramach 
projektu „Dwie Strony Sieci”policjanci przeprowadzili 47 prelekcji, w których udział wzięło 1838 
uczniów. 
c) Działania „BLOKERS”/”Nielat” 
W 2021 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz policjantami z Oddziału 
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Prewencji Policji w Poznaniu przeprowadzili na terenie miasta i powiatu działania prewencyjne pod 
nazwą „Blokers” oraz „Nielat”. Skupiały się one głównie na ograniczeniu demoralizacji 
i przestępczości nieletnich. Ukierunkowane były na ujawnianie i zatrzymywanie nieletnich 
sprawców czynów karalnych na terenach osiedli mieszkaniowych, w miejscach szczególnie 
zagrożonych przestępczością i demoralizacją nieletnich, a także miejscach, w których dochodzi 
najczęściej do naruszania przepisów prawa.  
III. Programy skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wobec dzieci, kobiet. 
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizują procedurę „Niebieskiej Karty” 
w ramach codziennych obowiązków służbowych, która nadzorowana jest przez koordynatora ds. 
przemocy w rodzinie. W ramach procedury „Niebieska Karta” funkcjonariusze na bieżąco 
współpracują z przedstawicielami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, 
ochrony zdrowia, kuratora sądowego, organizacji pozarządowych. Ponadto koordynatorzy 
procedury „Niebieskiej Karty” przez cały rok pełnili dyżury w wybrane dni tygodnia w Miejskim 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu ul. Niedziałkowskiego 30, gdzie służyli wiedzą i pomocą 
dla osób zgłaszających się o wsparcie. W 2021 roku funkcjonariusze odbyli 15 takich dyżurów.  
Ponadto Komenda Miejska Policji w Poznaniu włączyła się również w kolejne programy i projekty 
realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania tj.: „Miejski 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 
Miasta Poznania w latach 2021-2025”. 
IV. Programy skierowane na zagrożenia związane z żebractwem 
W 2021 roku policjanci z jednostek podległych KMP w Poznaniu prowadzili systematyczne działania 
prewencyjno - informacyjne dotyczące problematyki żebractwa.  
W II półroczu 2021 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzono 6 działań 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie procederowi żebractwa. Natomiast w całym 2021 roku 1675 
kontroli miejsc, w których może dochodzić do procederu żebractwa. Podczas prowadzonych działań 
ujawnili 9 przypadków żebractwa (5 z nich dotyczyło osób narodowości rumuńskiej, 4 narodowości 
polskiej). 
W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu została zaktualizowana Mapa Bezdomności miasta 
Poznania oraz wykaz miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie powiatu poznańskiego. 
W ramach aktualizacji danych w sezonie jesienno-zimowym 2021 na terenie miasta Poznania 
rozpoznano 49 miejsc, w których przebywało 214 osób bezdomnych.  
V. Programy informacyjno-edukacyjne nt. istniejących zagrożeń życia codziennego. 
a) Program „Bezpieczne Życie Seniorów”. 
 Głównym programem prewencyjnym realizowanym przez policjantów Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu jest „Bezpieczne Życie Seniorów”. 
W 2021 roku poprzez stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, umieszczone 
zostały 13 apele edukacyjno – informacyjne skierowane do seniorów. W ramach realizacji założeń 
programu pn: „Bezpieczne Życie Seniorów” oraz w wyniku podejmowania działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa osób starszych policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w II półroczu 2021 
roku zrealizowali 120 spotkań, działań, przedsięwzięć, w których uczestniczyło 2921 osób starszych. 
Niejednokrotnie na stronie internetowej publikowane były materiały prasowe z zrealizowanych 
przedsięwzięć.  
b) „Bezpieczne wakacje 2021” 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu, jak co roku w okresie wakacyjnym, zarówno letnim, jak 
i zimowym prowadzi szereg działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa. Działania 
skierowane są zarówno do dzieci i młodzieży wraz z apelem o bezpieczną zabawę, jak i do rodziców, 
czy kierujących pojazdami pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedsięwzięcia 
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profilaktyczne wzorem lat ubiegłych były związane z ogólnopolską kampanią Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji latem pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Tematyka 
związana z bezpieczeństwem podczas wakacji letnich była poruszana podczas uczestnictwa 
funkcjonariuszy w licznych festynach, piknikach i akcjach profilaktycznych organizowanych na 
terenie miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego. W 2021 roku funkcjonariusze zrealizowali 119 
spotkań/przedsięwzięć, które były adresowane do 6119 uczestników. Ponadto przez cały okres 
wakacyjny Komenda Miejska Policji w Poznaniu realizowała wzmożone działania ukierunkowane na 
utrzymanie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa podczas organizacji obozów harcerskich 
w okresie letnim. Działania obejmowały zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
podczas trwania obozów. 
c) Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-
2021. 
Głównym celem programu jest podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zakażeń HIV, 
zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji oraz edukacja. Policjanci z komisariatów miasta 
Poznania w 2021 roku przeprowadzili spotkania, działania informacyjno – edukacyjne w Poznaniu. 
Działania w ramach zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS były prowadzone na terenie 
placówek oświatowych czy domów kultury.  
VI. Działania motywujące służby i straże. 
 „Najlepszy dzielnicowy miasta Poznania” 
Od kilkunastu lat na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizowany jest 
konkurs pn. „Najlepszy dzielnicowy miasta Poznania”. Konkurs ten wpisuje się również w założenia 
programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej nas”.  
VII. Programy przeciwdziałania zagrożeniom w komunikacji miejskiej i przystankach. 
W zakresie problematyki przeciwdziałania zderzaniom w środkach komunikacji publicznej w dniu 16 
listopada 2021r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili działania 
informacyjne ukierunkowane na przestrzeganie restrykcji dotyczących zachowania środków 
ostrożności w komunikacji publicznej w związku z pandemią.  
Na terenie miasta Poznania od 3 listopada 2021r. we współpracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania 
realizowane są działania pn. „TRAMBUS” ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w środkach komunikacji miejskiej. W II półroczu 2021 roku w działaniach 
wzięło udział 168 funkcjonariuszy Policji, którzy przeprowadzili 257 interwencji, pouczyli 312 osób, 
nałożyli 58 mandatów karnych, ujawnili 230 przypadków naruszenia nakazów, zakazów i ograniczeń 
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w zakresie nakazu zakrywania ust i nosa w środkach 
transportu zbiorowego. Natomiast w ramach codziennej służby funkcjonariusze zwracają uwagę na 
przestrzeganie restrykcji wynikających z pandemii, jak i ogólne bezpieczeństwo w środkach 
komunikacji oraz terenach przyległych do przystanków. 
VIII. Programy monitorowania miasta Poznania, obejmujące najbardziej zagrożone miejsca. 
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to aplikacja, która została uruchomiona 20 września 
2016 roku. Od tego czasu mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać naruszania obowiązujących 
przepisów, problemy zaistniałe w miejscu zamieszkania lub bliskim otoczeniu oraz inne zdarzenia 
wpływające na zachwianie poczucia bezpieczeństwa. 
Zgłoszenia odnotowane w „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa” są na bieżąco monitorowane 
i sprawdzane prze policjantów jednostek policji na terenie których zaistniało zdarzenie.  
IX. Realizacja działań w zakresie zwiększenia liczby funkcjonariuszy kierowanych do służb na 
terenie miasta Poznania. 
a) „Dodatkowe płatne służby patrolowe” 
Program w zakresie realizacji interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
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w ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowany jest na terenie 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od kilkunastu lat. W ramach patroli płatnych w okresie 
kwiecień - listopad 2021 roku do służby skierowano 1428 patroli, tj. 2856 policjantów, którzy 
zrealizowali 22848 godzin służby. Policjanci wykonywali swoje zadania w godzinach rano -
popołudniowych tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 18:00, popołudniowo – 
nocnych tj. od niedzieli do czwartku w godzinach 16:00 – 24:00, a także w piątek i sobotę 
w godzinach 18:00 - 02:00 oraz w godzinach 21:00 – 5.00. 
W dziale VI - bezpieczeństwa ruchu drogowego odnoszącym się do programów, policjanci 
realizowali następujące projekty i programy prewencyjno-informacyjne: 
1. Działania o charakterze edukacyjno-infromacyjnym skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, 
pedagogów: 
a) Działania „Bezpieczna droga do szkoły” 
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci z poznańskiej drogówki przeprowadzili 
działania prewencyjne pn. ,,Bezpieczna droga do szkoły” ukierunkowane szczególnie na 
zapewnienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Celem tych działań było zapobieżenie 
zdarzeniom drogowym z udziałem niechronionych uczestników ruchu, reagowanie na przejawy 
demoralizacji oraz sprawdzanie osób podejrzanie się zachowujących. 
b) Świeć przykładem  
Kontynuacja działań dotyczących obchodów „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” 
(1 października). Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu przypominali 
podczas swoich działań edukacyjno – informacyjnych o potrzebie korzystania z elementów 
odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Natomiast funkcjonariusze 
Komisariatów Policji miasta Poznania w placówkach oświatowych podczas prowadzenia zajęć 
edukacyjno-informacyjnych propagowali noszenie elementów odblaskowych dla poprawy własnego 
i innych uczestników ruchu drogowego bezpieczeństwa. 
c) Pyrek.pl 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu od marca 2021 roku realizuje e-usługę „Sierżanta Pyrka”, która 
stanowi część projektu pod nazwą „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Wielkopolskiej Policji”. Portal Sierżanta Pyrka jest stroną internetową 
dedykowaną dzieciom w wieku 5-10 lat, rodzicom, nauczycielom, pracownikom oświaty oraz innych 
placówek współpracujących z wielkopolską Policją opartą na wizerunku maskotki-Sierżanta Pyrka. 
Portal ma charakter prewencyjny, mający na celu szerzenie edukacyjnych treści dotyczących 
bezpieczeństwa oraz zawiera elementy rozrywkowe, takie jak quizy, gry, moduły do kreacji kartek 
okolicznościowych. Ma za zadanie edukować zarówno najmłodszych oraz ich rodziców w zakresie 
bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń.  
2. Programy propagujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym 
a) Wielkopolski bezpieczny rower – WIBEROO 
Od 31 maja 2021 roku realizuje Komenda Miejska Policji w Poznaniu e-usługę WIBEROO – 
Wielkopolski Bezpieczny Rower, która stanowi część projektu pod nazwą Regionalne 
Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji. 
W 2021 roku tj. od czerwca do grudnia na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
oznakowano 1079 rowerów. W ramach programu funkcjonariusze zrealizowali między innymi 
następujące przedsięwzięcia: 
· 6 sierpnia 2021 roku przy Polanie Harcerza w Poznaniu na terenie POSiR Malta Wydział Prewencji 
Komendy Miejska Policji w Poznaniu zorganizował festyn promujący program prewencyjny 
WIBEROO, który związany jest z szeregiem działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz 
ograniczenia kradzieży rowerów. Podczas imprezy znakowano rowery oraz przypomniano zasady 
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bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Oznakowano łącznie 112 rowerów. 
· 21 sierpnia 2021 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wzięli udział w wydarzeniu 
pod nazwą „Strażacy Wielkopolska” zorganizowanym na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Uczestnicy imprezy mieli możliwość oznakowania roweru w ramach programu 
prewencyjnego WIBEROO oraz zdobycia wiedzy niezbędnej do bezpiecznego poruszania się 
rowerem po drodze publicznej. Dla najmłodszych uczestników przygotowano gadżety prewencyjne 
związane z bezpieczeństwem rowerzystów na drodze – książeczki oraz odblaski. 
· 11 września 2021 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
uczestniczyli w plenerowej imprezie – Ogólnopolskim Zlocie Rowerów Towarowych. 
W ramach programu Wielkopolski Bezpieczny Rower – WIBEROO przeprowadzono akcję 
znakowania rowerów oraz udzielano porad w zakresie ich zabezpieczenia oraz obowiązujących 
przepisów. Zainteresowanie uczestników było duże, podczas trwania imprezy do programu 
przystąpiło 40 rowerzystów.  
· 24 – 26 września 2021 r. na terenie Międzynarodowych Targów w Poznaniu podczas Targów 
Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” policjanci Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu wraz z policjantami z podległych jednostek przeprowadzili znakowanie rowerów oraz 
promowali bezpieczną jazdę rowerem podczas wypoczynku. Najmłodsi uczestnicy mogli zapoznać 
się z przepisami ruchu drogowego, wziąć udział w konkursie i otrzymać nagrody – elementy 
odblaskowe.  
b) Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo  
Podczas akcji funkcjonariusze uświadamiali kierujących o wpływie stanu i jakości oświetlenia 
pojazdów na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tj. kierujących oraz innych uczestników ruchu 
drogowego, w szczególności pieszych.  
Podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowane zostały w związku z akcją „dni otwarte” na stacjach 
diagnostycznych. W Wielkopolsce do działań włączyło się 200 stacji kontroli pojazdów. 
c) Jednośladem bezpiecznie do celu 
Działania „Jednośladem bezpiecznie do celu” realizowane były na terenie miasta Poznania przez 
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.Funkcjonariusze 
podczas swoich działań, przypominali o prawidłowym poruszaniu się rowerzystów oraz 
o respektowaniu zasad związanych z pierwszeństwem przejazdu i sygnalizowaniem zamiaru 
wykonania manewru na drodze.  
d) Dla każdego jest miejsce na drodze 
Działania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu mające 
na celu promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu 
drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, w tym respektowanie 
praw osób z niepełnosprawnością.  
 
2. Działania SMMP: 
- Edukacja dla bezpieczeństwa: współpraca z placówkami oświatowymi (w tym organizatorami 
letniego wypoczynku) w zakresie informowania uczniów o zagrożeniach; Celem projektu jest 
podniesienie świadomości uczniów w zakresie konieczności dbania o bezpieczeństwo osobiste 
i zakres odpowiedzialności za przestrzeganie norm prawnych; propagowanie zasad należytego 
postępowania w wielu codziennych sytuacjach; 336 spotkań – 5870 uczestników. 
- „Wiem. Wybieram dobrze”: W ramach programu konferencja z udziałem przedstawicieli 
zainteresowanych podmiotów. Celem projektu jest propagowanie właściwych postaw 
i inspirowanie uczniów do przeciwdziałania zagrożeniom, w tym substancjami psychoaktywnymi; 10 
SP – ok. 500 uczniów. 
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- „Obcy – nieznajomy”: cykl spotkań z młodszymi uczniami szkół podstawowych; Celem projektu 
jest rozwijanie u dzieci umiejętności właściwej oceny sytuacji oraz bezpiecznego postępowania 
w sytuacji zagrożenia, w tym koniecznego informowania rodziców o niepożądanych sytuacjach; 58 
spotkań. 
- „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; 9 spotkań – 215 
uczestników, 5 patroli. 
- „Bezpiecznym być”: projekt adresowany do uczniów szkół specjalnych; 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; 5 szkół – ok. 200 uczniów. 
 
„Ogranicz ryzyko – COVID-19”: zespół przedsięwzięć profilaktycznych wymuszonych wystąpieniem 
pandemii oraz wprowadzonymi prawnymi obostrzeniami w różnej skali i czasie – patrole 
profilaktyczne w publicznej przestrzeni, pogadanki w placówkach oświatowych, doraźne informacje 
podczas spotkań online z uczniami w ramach nauki zdalnej. Celem projektu jest, adekwatnie do 
grupy odbiorców, informowanie, przypominanie o konieczności przestrzegania norm (DDM) 
ochrony w celu zmniejszenia ryzyka – przekazanie materiałów informacyjnych, przypinek, maseczek 
ochronnych; 15 przedsięwzięć. 
- Festyny miejskie, środowiskowe: na stoiskach profilaktycznych SMMP informowanie uczestników 
imprez o zasadach postępowania w istotnych społecznie, środowiskowo sytuacjach ważnych dla 
bezpieczeństwa a także dla porządku publicznego, czystości otaczającej przestrzeni , jak również 
przeciwdziałaniu negatywnym działaniom na rzecz środowiska, ekologii. Celem projektu jest 
informowanie poznańskiej społeczności o działaniach prawnych, porządkowych, kompetencjach 
miejskich służb; 13 przedsięwzięć. 
 
3. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania: 
W ramach realizacji uchwały w II półroczu 2021 r.: 
· wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze wieży 
widokowej na Szachtach. Wartość wykonanych prac polegających na instalacji dodatkowej kamery 
stałopozycyjnej wyniosła 11 325,84 zł. 
· zakończono rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedli 
Świerczewo i Zielony Dębiec (etap I). W ramach zrealizowanej umowy wybudowano niezbędną 
doziemną infrastrukturę teletechniczną i zainstalowano 5 kamer obrotowych, w lokalizacjach: 
skrzyżowanie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956, skrzyżowanie ulic 28 Czerwca 1956 i Kasztanowej, 
skrzyżowanie ulic Łozowej i Kasztanowej, skrzyżowanie ulic Opolskiej i Jesionowej, ul. Jarzębowa 
przy Szkole Podstawowej nr 79. Koszt zrealizowanej umowy wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 
517 127,18 zł. 
· dokonano wymiany 14 stacji operatorskich systemu monitoringu miejskiego zlokalizowanych w 5 
centrach oglądu. Koszt zrealizowanej dostawy z montażem wyniósł 413 895,00 zł. 
· wykonano aktualizację oprogramowania zarządzającego monitoringiem miejskim w Poznaniu – 
Bosch Video Management System z wersji 6.5 do wersji 11. W ramach zrealizowanej umowy 
dokonano między innymi przeniesienia do nowego systemu wszystkich działających kamer 
włączonych do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, zaktualizowano oprogramowanie 
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klienta na wszystkich stanowiskach operatorskich, przeszkolono użytkowników systemu. Koszt 
wykonanej aktualizacji wyniósł 349 455,30 zł. 
· upoważnieni przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” podpisali Akt 
notarialny o ustanowieniu odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony dla Miasta 
Poznania, w związku z umiejscowieniem infrastruktury technicznej i słupów z kamerami 
monitoringu miejskiego na działkach numer 136/21 (ul. Wioślarska), 3/107 i 3/111 (ul. Obrzyca), 
w ramach wykonanej w I półroczu 2021 r. rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta 
Poznania w obszarze osiedla Rataje. Koszt ustanowienia przedmiotowej służebności łącznie 
z kosztami sporządzenia aktu wyniósł 70 486,14 zł. 
· wybudowano infrastrukturę teletechniczną w ul. Prądzyńskiego, na odcinku od zjazdu do Szkoły 
Podstawowej nr 25 do ul. Sikorskiego, w celu przyszłej rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego 
Miasta Poznania na skrzyżowaniu ulic Prądzyńskiego i Wybickiego. Łączny koszt wykonanych prac 
wyniósł 12 275,40 zł. 
· wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze skrzyżowania 
ulic Meissnera i Arcta. Wartość wykonanych prac, polegających na doposażeniu istniejącego punktu 
kamerowego 1878o-Meeissnera/Artca o kamerę wieloprzetwornikową (kamera 180o – generująca 
4 strumienie wizyjne), wyniosła 10 060,17 zł. 
· wykonano infrastrukturę teletechniczną w obszarze rewitalizowanego Placu Kolegiackiego w celu 
przyszłej rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. W szczególności 
wybudowano przyłącze transmisyjne do pomieszczenia technicznego pod Placem Kolegiackim oraz 
wyposażono nowy węzeł transmisyjny w niezbędne szafy i urządzenie UPS, koszt wykonania tych 
prac wyniósł 54 449,80 zł. Ponadto przygotowano infrastrukturę dla przyszłej instalacji kamer na 5 
budynkach objętych nadzorem konserwatorskim, której koszt wynoszący 113 775,00 zł zostanie 
rozliczony z budżetu 2022 roku.  
W ramach inwestycji realizowanych przez inne jednostki i spółki miejskie, do Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta Poznania w II półroczu 2021 r. włączono łącznie 32 kamery zainstalowane między 
innymi w obszarze: 
- przebudowanego rynku Łazarskiego, /dodatkowych 5 kamer/ 
- trasy tramwajowej na Naramowice, na odcinku od Pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Serbskiej 
i Naramowickiej, /dodatkowych 21 kamer/ 
- przebudowanych torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. /dodatkowych 6 kamer/ 
Jednocześnie w ramach inwestycji drogowych w II półroczu 2021 r. zlikwidowano 5 kamer 
w obszarze Wildy oraz 9 kamer z rejonu ronda Rataje. Aktualnie w systemie monitoringu wizyjnego 
miasta funkcjonuje 1026 kamer. 
W II półroczu 2021 r. kontynuowano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 
w obszarze osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo (Część I - projekt PBO20 „Bezpieczne Osiedle, 
Bezpieczna Szkoła”). W ramach zawartej umowy na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo 
zostanie zainstalowanych 7 mobilnych punktów kamerowych (kamer obrotowych). Pierwotny 
termin zakończenia realizacji zadania planowany na koniec III kwartału 2021 r. został wydłużony do 
końca stycznia 2022 r. ze względu na ograniczenie zasobów osobowych podwykonawcy, 
spowodowanych przebywaniem części personelu wykonawczego na kwarantannie z powody 
zakażenia wirusem Sars-Cov-2. 
W II półroczu 2021 r. rozpoczęto także:  
· rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Rataje i osiedla 
Warszawskie-Pomet-Maltańskie. Wykonawca w ramach zawartej umowy wybuduje niezbędną 
infrastrukturę teletechniczną i zainstaluje w obszarze osiedla Rataje – 1 kamerę obrotową na 
skrzyżowaniu ul. Serafitek i Św. Rocha, 1 kamerę obrotową i 1 kamerę stałopozycyjną 180o na 
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terenie zielonym przy os. Jagiellońskim, a w obszarze osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie – 2 
kamery obrotowe na terenie rekreacyjnym przy posesji Warszawska nr 91 i 85. Planowany termin 
zakończenia realizacji zadania to połowa I kwartału 2022 r. 
· rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w oparciu o rozwiązania mobilne. 
Wykonawca w ramach zawartej umowy zainstaluje nowe mobilne punkty kamerowe w obszarze 
osiedla Stare Miasto – na ul. Składowej (1 kamera obrotowa) i w obszarze osiedla Fabianowo-
Kotowo – na placu zabaw przy ul. Fabianowo (1 kamera obrotowa i 1 kamera stałopozycyjna). 
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to początek lutego 2022 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
· „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 
Towarowa”: 
- Trwa realizacja podpisanej w dniu 29.01.2021 r. przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, 
Inwestora Zastępczy umowy z Generalnym Wykonawcą zadania, konsorcjum Spółek TERLAN oraz 
TORMEL pn. „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” – zakres 2.2.  Trwają roboty budowlane w zakresie ułożenia i przebudowy 
infrastruktury podziemnej oraz budowy płyty torowiska tramwajowego wraz z trakcją. W zakresie 
branży torowej na ukończeniu jest wykonanie wykopu, ułożenie warstw konstrukcyjnych wraz 
z wykonaniem płyty torowiska w ulicy Św. Marcin. W zakresie branży drogowej wykonywane są 
prace ziemne w Al. Marcinkowskiego oraz prace związane z wykonaniem stabilizacji podłoża 
i warstwy wzmacniającej z betonu. Na bieżąco realizowana jest przebudowa kolizji 
elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz przebudowa kanalizacji kablowej Netii, WZKiB oraz 
ZDM. W trakcie realizacji są prace związane z wykonaniem fundamentów słupów trakcyjno-
oświetleniowych w Al. Marcinkowskiego. Trwają zaawansowane prace związane z przebudową 
wodociągu przy ul. Podgórnej, Paderewskiego, Piekary oraz przy Pl. Wolności. Prowadzone są także 
prace kanalizacyjne dotyczące wykonania przykanalików z wpustami na Al. Marcinkowskiego. 
Kontynuowana jest również przebudowa sieci gazowej. Planowane jest zakończenie wykonywania 
płyty podtorowej i kontynuacja montażu szyn w ul. Św. Marcin, a także kontynuacja wykonania 
warstw konstrukcyjnych drogi w Al. Marcinkowskiego od ul. Podgórnej do ul. Paderewskiego. Prace 
są nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu – firmę SWECO Polska. 
- W dniu 27.10.2021 r. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, Inwestor Zastępczy podpisała 
umowę z Generalnym Wykonawcą zadania, konsorcjum Spółek TERLAN oraz TORMEL zadania pn. 
„Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. 
Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” oraz „Rozbudowa 
fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” – zakres 2.1 i 4. 
Wdrożona została Czasowa Organizacja Ruchu. Trwają prace na sieci kanalizacyjnej, a także są 
kontynuowane prace rozbiórkowe. Prace są nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu – firmę SWECO 
Polska. 
- W dniu 24.05.2021 r., po odbiorze dokumentacji projektowej złożono wnioski o wydanie Decyzji 
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla zakresów 2.3 („Rozbudowa drogi Plac Wolności 
i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia”) oraz 2.4 („Rozbudowa ulic: ul. 27 Grudnia i Kantaka oraz 
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przebudowa ul. Gwarnej”). Procedury zostaną zakończone w momencie uzyskania odstępstwa od 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wydawane 
przez Ministra Infrastruktury. Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego 
Wykonawcę robót budowlanych dla obu zakresów. 
 
· „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ul. Ratajczaka”: 
- W dniu 16.11.2021 r. GDOS wydał ostateczną decyzję środowiskową dla zakresu 3 („Budowa trasy 
tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze 
skrzyżowaniem z ulicami Matyi i Wierzbięcice”). Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej na 
wybór Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. 
- W dniu 24 maja 2021 roku, po odbiorze dokumentacji projektowej złożono wnioski o wydanie 
Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla zakresu 2.3.1 („Przebudowa ul. 
Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin”). Procedury zostaną zakończone 
w momencie uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, wydawane przez Ministra Infrastruktury. 
 
· Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego: w obrębie Rynku Łazarskiego i Skweru im. K. Nowaka 
zakończono wszystkie prace budowlane. W dniu 04.12.2021 r. miało miejsce uroczyste otwarcie 
Rynku Łazarskiego. W dniu 20.12.2021 r. odebrano od Generalnego Wykonawczy uporządkowany 
teren po targowisku tymczasowym przy ul. Głogowskiej i protokolarnie przekazano teren 
właścicielowi tj. Archidiecezji Poznańskiej. 
 
· Rewaloryzacja placu Kolegiackiego: 
- 1 grudnia 2021 r. podpisano aneks nr 10 do umowy na roboty budowlane w zakresie zwiększenia 
wartości kontraktu o roboty zamienne oraz koszty związane z wydłużeniem inwestycji: wydłużenie 
terminu robót budowlanych i montażowych do 15 grudnia 2021 r. oraz terminu realizacji Umowy 
do 15 lutego 2022 r.   
- Zrealizowane prace budowlane na placu: okładziny kamienne cokołów ekspozycji i fontanny, 
montaż siedzisk i koszy, montaż punktów węzłowych, montaż oświetlenia led cokołów ekspozycji 
i fontanny, montaż oznakowania pionowego, zakończono oczyszczanie nawierzchni. 
- Zrealizowane prace w pomieszczeniach technicznych: instalacje elektryczne w pomieszczeniach 
technicznych z montażem opraw i gniazd, montaż technologii fontanny, instalacja wentylacji 
i uruchomienie centrali wentylacyjnej, instalacja wodociągowa i rurociąg tłoczny w pomieszczeniach 
technicznych, zamontowano system alarmowy, wykonano posadzkę żywiczną w pomieszczeniu 
technicznym. 
- Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu robót do Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu 
oraz uzyskał milczącą akceptację złożonych powiadomień. 
- Wykonano element rzeźbiarski Zegara Historii, w październiku 2021 zamontowano obelisk na 
placu. 
- Trwały prace nad wykonaniem ekspozycji reliktów, na zlecenie Muzeum Archeologicznego. 
 
· Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 
bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury: 
- Zgodnie z dokonanymi ustaleniami i zapisami umowy Generalny Wykonawca przekazał 
harmonogram, który następnie został zweryfikowany przez Spółkę PIM (Inwestora Zastępczego), 
Inżyniera Kontraktu oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – Beneficjenta. 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Strategie i plan rozwoju Miasta 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

148 
 

Lp Stan realizacji 

Rozpoczęto również prace projektowe – przygotowania do narady koordynacyjnej zatwierdzającej 
planszę zagospodarowania terenu oraz wymiany izolacji Wagi Miejskiej. W ramach prac 
przygotowawczych do działań w terenie, wystąpiono o szereg pozwoleń konserwatorskich. 
Następnie rozpoczęto demontaż i inwentaryzację kostki kamiennej, kontynuację badań 
archeologicznych itp. 
- Ponadto, Spółka PSG podjęła decyzję, by nie skorzystać z prawa opcji. W związku z powyższym, 
Beneficjent w ramach inwestycji projektuje sieć gazową, a Spółka PSG będzie samodzielnie ją 
wykonywała (w koordynacji z przebudową Rynku). Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za 
koordynację i nadzór wszystkich prac, ponieważ tak przewiduje umowa zawarta z PSG (nadzór nad 
realizacją inwestycji Inżynier pełni w całości).  
- W celu usprawnienia prac uzgodnieniowo-projektowych Generalny Wykonawca wdrożył 
platformę komunikacyjną CDE – Viewpoint for Project, która to zastępując tradycyjną formę 
korespondencji znacznie przyspiesza działania. Przeprowadzono też cykl szkoleń dla uczestników 
procesu projektowego. 
- Finalizowane jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania aneksu do umowy 
o dofinansowanie unijne RPWP.09.02.01-30- 036/17-00 – wprowadzającego wcześniej zgłoszone 
i zaakceptowane zmiany w umowie i we wniosku. 
- W ramach przebudowy GM Arsenał zakończono prace projektowe I etapu, który obejmował 
opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego. W dniu 14.10.2021 r. złożono wniosek 
o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie i rozpoczęto prace budowlane. 
- Zgodnie z umową firma SAFEGE S.A.S. realizuje zadanie w zakresie Inżyniera Kontraktu dla zadania 
przebudowy płyty Starego Rynku. Wspólnie z Inwestorem Zastępczym – Inżynier Kontraktu 
nadzoruje prace Generalnego Wykonawcy.  
- We wrześniu i październiku odbyły się kolejne spotkania konsultacyjno-informacyjne, 
z przedstawicielami branży restauracyjnej, hotelarskiej, handlowej, turystycznej oraz z instytucjami 
i mieszkańcami. Obecni byli też właściciele kamienic i Rada Osiedla. Poinformowano o kolejnych 
etapach prac, wskazano utrudnienia, które wystąpią podczas budowy. Omówiono harmonogram 
i przedstawiono rozwiązania mające na celu umożliwienie prowadzenia wszelkich działalności.  
 
· Zajezdnia tramwajowa ul. Madalińskiego: 
- Na terenie dawnej zajezdni przy ulicy Madalińskiego trwają aktualnie działania i prace 
utrzymaniowe. Obiekt został przekazany (w formie najmu) do MPK, a w okresie wakacyjnym jest 
udostępniany na działania kulturalno-społeczne Biuru Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 
- Obecnie na terenie zajezdni przy MPK działa Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Zajezdnia 
stanowi także zaplecze techniczne dla zabytkowych tramwajów.  
- Od 2015 r. na tym terenie realizowana jest funkcja zajezdni jako centrum społeczno-kulturalnego. 
Każdego roku w okresie wakacyjnym teren zajezdni udostępniany jest mieszkańcom Poznania 
w ramach „Lata na Madalinie”, tj. cyklu imprez kulturalno-społecznych, edukacyjnych i sportowych, 
cieszących się dużą popularnością.   
- W dniach 3.07 - 28.08.2021 r. na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego w ramach 
projektu „Lato na Madalinie 2021” odbyło się 9 cykli wydarzeń weekendowych, łącznie 18 dni 
wypełnionych wydarzeniami dla różnych grup społecznych. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji 
była „OD-NOWA” czyli ODNOWA duchowa, kulturalna oraz wzajemnych relacji, po tym trudnym 
czasie pandemii (w roku 2020 wydarzenie odwołano). Od pierwszego weekendu wydarzenia 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, a liczba osób biorących udział w wydarzeniach znacznie 
wzrosła w stosunku do ostatniej edycji. Zdecydowaną większość odbiorców stanowiły rodziny 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W tegorocznej edycji wzrosła znacznie również liczba 
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seniorów przychodzących na dedykowane dla tej grupy zajęcia.  
 
· Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Śródmieściu: 
- Wykonano mural z grafiki powstałej w ramach akcji promocyjnej Fyrtle - tu jest nasze życie na 
ścianie budynku przy ul. Jeżyckiej 36.  
- Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w obrębie ul. 
Łukaszewicza i ul. Dmowskiego w ramach współpracy z Aquanet S.A i zadania pn. 
„Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic 
Dmowskiego i Łukaszewicza wraz z wprowadzeniem małej retencji. 
- Podpisano umowy z projektantami na realizację projektu wykonawczego skweru przy ul. Jeżyckiej 
oraz przy ul. Norwida. 
- Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie infrastruktury technicznej 
podziemnej obszaru pl. Bernardyńskiego oraz Rynku Wildeckiego wraz z fragmentem ulicy 
Przemysłowej w Poznaniu oraz aktualizacji map do celów projektowych dla tych terenów, w ramach 
której zakończono Etap I. 
- Zakupiono małą architekturę (ławki, stoliki szachowe i donice) w celu tymczasowego 
zagospodarowania pl. Bernardyńskiego. 
 
· Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej: działania architektoniczne związane z przestrzenią 
publiczną w śródmieściu. Wykonawca wyłoniony w otwartym konkursie ofert nr 50/2021 
zrealizował następujące projekty: 
- Opracowanie grafik dla poszczególnych działań projektu, tj.: przygotowanie projektów dot. 10 
przestrzeni sąsiedzkich; przygotowanie koncepcji zagospodarowania: pl. Bernardyńskiego, Rynku 
Wildeckiego i Rynku Jeżyckiego; przygotowanie projektu zagospodarowania przedogrodków przy ul. 
Kossaka, ul. Siemiradzkiego i ul. Strusia. 
- Przeprowadzenie cyklu wykładów dot. tematyki zieleni w mieście. 
- Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych o tematyce przyrody we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 69. 
 
· Obszar dawnej osady św. Gotarda: ustalenia Zespołu realizowane są na bieżąco. W przeciągu 
ostatnich 6 miesięcy odbyły się 2 spotkania Zespołu, na których głównymi podejmowanymi 
tematami były:  
- Prace związane z realizacją projektu rewaloryzacji skweru po klasztorze dominikanów  
u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej – teren dawnej osady św. Gotarda. Projekt realizowany przez ZZM 
we współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto i opiniowany przez Zespół.  
- Kwestie publikacji dotyczącej terenu dawanej osady św. Gotarda realizowane we współpracy 
z Wydawnictwem Miejskim. 
- Dokument dot. programu rewitalizacji terenu dawnej osady przygotowany do zaopiniowania 
kompetentnym jednostkom przygotowany przez przewodniczącego Zespołu. 
- Ewentualne możliwości związane z pracami archeologicznymi na terenie ulic „przyklasztornych”. 
- Dyskusja nad założeniami projektu MPZP dla obszaru Starego Miasta zaprezentowanego przez 
MPU. 
 
· Fortyfikacje poznańskie: 
- W okresie od 26 czerwca do 29 sierpnia 2021 r. udostępniono zwiedzającym pomieszczenia 
Kaponiery Kolejowej. W ramach umowy w 6 weekendów (sobota-niedziela) można było zwiedzać 
obiekt samodzielnie i z przewodnikiem, wziąć udział w prelekcjach oraz warsztatach m.in. śpiewu 
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ludowego, budowania makiety dawnego Poznania, tworzenia gier miejskich. 
- W ostatni weekend sierpnia odbyły się już tradycyjnie kolejne – IX Dni Twierdzy Poznań 
realizowane przez PLOT we współpracy z BKPiRM. W ramach posiadanych środków budżetowych, 
Biuro wsparło 12 organizacji pozarządowych na organizację w/w imprezy w ramach tzw. „małych 
grantów”.  
Ustalenia Zespołu realizowane są na bieżąco. W przeciągu ostatnich 6 miesięcy odbyło się jedno 
spotkanie Zespołu. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
● Posiedzenia zespołu Think Tank  
W dniu 21 października 2021 roku odbyło się posiedzenie  zespołu TT, którego tematem była 
„Sytuacja Seniorów w Mieście”. 
● Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego  
W II półroczu 2021 r. odbyło się 13 posiedzeń KS, które związane były w głównej mierze z pracami 
nad projektem budżetu miasta na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. 
Wśród dyskutowanych zagadnień nadrzędne miejsce zajmowały problemy związane z zakresem 
planowanych przedsięwzięć, możliwościami zbilansowania wkładu do projektów planowanych do 
dofinansowania w okresie programowania UE 2021-2027, a także ryzyka, które wiążą się 
z uwarunkowaniami zewnętrznymi, mogącymi mieć wpływ na terminowość i sprawność realizacji 
inwestycji wieloletnich.  
● V Forum Rozwoju Miast  
W dniach 13–14 października 2021 r. odbyła się piąta edycja Forum Rozwoju Miast, 
międzynarodowa konferencja online poświęcona tematyce miejskiej i wyzwaniom rozwojowych 
współczesnych miast. Współorganizatorami V Forum Rozwoju Miast obok Urzędu Miasta Poznania, 
były Międzynarodowe Targi Poznańskie, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, a patronat objęli: Łukasiewicz Instytut Logistyki 
i Magazynowania, Geopoz, Krytyka Polityczna, Magazyn Miasta, Kino Muza i Estrada Poznańska. 
Podczas Forum zaprezentowano najciekawsze i najbardziej wartościowe rozwiązania z zagranicy 
i kraju. Skupiono się w dużej mierze na tym, jak miasta poradziły sobie z przetrwaniem pandemii 
i jakie czynniki czynią miasta odpornymi na nagłe zmiany i kryzysy. Tegoroczna edycja skupiła się na 
czterech obszarach: idei 15-minutowego miasta, technologicznych rozwiązaniach ułatwiających 
życie w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii cyrkularnej oraz ekonomii obwarzanka 
oraz na społeczności lokalnej jako źródle odporności. W prelekcjach i debatach udział wzięli 
przedstawiciele miast partnerskich Poznania: Raanana, Rennes, Hanower i Jyvaskyla oraz eksperci 
i praktycy z krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Belgii, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Izraela, 
Australii i Słowenii. 
Forum można było obejrzeć bezpłatnie w języku polskim i angielskim. Wydarzenie tłumaczone było 
także na polski język migowy. Tegoroczne wydarzenie oglądało na żywo ponad 600 osób. 
● Wdrażanie rekomendacji Poznańskiego Panelu Obywatelskiego 
26 października 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka 
i Zastępcy Prezydenta Bartosza Gussa z Panelistkami i Panelistami Poznańskiego Panelu 
Obywatelskiego w sprawie wdrażania rekomendacji PPO. Spotkanie, w którym wzięli udział także 
dyrektorzy poszczególnych wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych odbyło się 
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w formie hybrydowej. 10 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej RMP, poświęcone wdrażaniu rekomendacji PPO, na którym 
przedstawiono prezentację „Poznański Panel Obywatelski 2021. Rekomendacje”. Wybrane zadania 
i projekty zostały uwzględnione w budżecie Miasta na 2022 r. i WPF. 
● System usług dla mieszkańców OK Poznań 
W II półroczu 2021 r. trwały prace wdrożeniowe Systemu OK Poznań - zgodnie z harmonogramem 
realizacji etapów umowy koncesji na usługi, którą Miasto podpisało z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi Sp. z o.o. Opracowana została koncepcja Systemu. Przygotowana jest również 
infrastruktura teletechniczna obejmująca dobór architektury i oprogramowania. W trakcie realizacji 
pozostają prace obejmujące: Przygotowanie strony WWW, Przygotowanie Aplikacji mobilnej oraz 
Elektronicznego Systemu Zgłoszeń - elementy cyfrowe projektu. Przygotowywany jest też Program 
Zarządzania Benefitami oraz Oferta handlowa dla Partnerów Systemu OK Poznań. Równolegle 
opracowywane są również procedury i organizacja pracy w POK - stacjonarnych Punktach Obsługi 
Klienta Systemu OK Poznań, w których klienci wykluczeni cyfrowo będą mogli otrzymać kartę 
plastikową. Dzięki karcie osoba rozliczająca podatki w Poznaniu również skorzysta z dostępnej 
oferty benefitów i zniżek. Opracowywano także elementy  kampanii promującej System OK Poznań.  
● Realizacja projektu USE-IT 
9 września 2021 r. w ramach projektu USE-IT programu URBACT eksperci oraz przedstawiciele 
lidera projektu – miasta Birmingham - odbyli zdalną wizytę studyjną w Poznaniu. Goście mieli okazję 
zapoznać się rozwiązaniami stosowanymi w Poznaniu w ramach ekonomii społecznej oraz 
wolontariatu. Spotkali się również z członkami Lokalnej Grupy URBACT. W dniach 25-26 
października 2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie sieci USE-IT. Gospodarzem spotkania 
online był Poznań. Przedstawiciele Trapani, Birmingham i Rotterdamu mogli posłuchać o naszych 
dobrych praktykach w zakresie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz organizacjami 
pozarządowymi. Spotkanie było również okazją do przeprowadzenia warsztatów i szkoleń, między 
innymi w zakresie przygotowania planu inwestycyjnego, który będzie głównym produktem 
projektu. 
● 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. 
● Publikowano Informacje sygnalne, w których prezentowano dane nt. mieszkańców Poznania 
poznańskiego rynku pracy oraz uczelni w rankingach szkół wyższych. Dane opracowywane były 
w formie opisów i wykresów.  
Koordynowano udział Miasta Poznania w badaniach i ankietach realizowanych przez podmioty 
zewnętrzne, dot. różnych zakresów tematycznych. 
 

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 
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na dzień 31.12.2021 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu procedura przyjmowania wniosków oraz posiedzenie Kapituły 
i rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w I półroczu każdego roku. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
- Fundusz Samorządów Uczniowskich  
W II półroczu 2021 r. ramach inicjatywy „Fundusz Samorządów Uczniowskich", Stowarzyszenie 
CREO zorganizowało warsztaty dla uczniów oraz opiekunów Samorządów Uczniowskich 
z poznańskich szkół ponadpodstawowych. Warsztaty dla uczniów dotyczyły pracy projektowej 
i zespołowej oraz pisania projektów. Szkoły przedstawiły sprawozdania z realizacji projektów. 
W 2021 r. zrealizowano łącznie 42 projekty w 31 szkołach. Uczniowie mogli pozyskać do 2 000 zł na 
projekt.  
- 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 aktywizujących i integrujących młodzież, w tym studentów poznańskich 
uczelni  
Działając w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono wsparcia 
organizacjom pozarządowym na realizację projektów aktywizujących i integrujących młodzież, 
poprzez udzielenie dotacji w formie „małych grantów”. Dzięki dofinansowaniu zrealizowano 
projekty angażujące studentów i młodzież w wydarzenia: „Poznań Silent Night”, realizacja 
wideoklipu „Dziadek do orzechów”, zorganizowanie studenckiego „Zjazdu Forum Uczelni 
Technicznych”, działania na  rzecz rozwijania samorządów uczniowskich – „Działamy”, „II poznański 
Kongres Samorządów Uczniowskich” oraz organizacja warsztatów z zakresu Debat Oksfordzkich dla 
uczniów i uczennic”.  
- Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania 
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. 
 

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 31.12.2021 
W dniu 23 października 2020 r. Miasto Poznań – Rada Miasta Poznania (skarżący) zastępowany 
przez radców prawnych Justynę Gliszczyńską-Gniewek i Tomasza Witulskiego, złożyło skargę 
kasacyjną od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 
2020 r. 

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 
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Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 23 października 2020 r. Miasto Poznań – Rada Miasta Poznania (skarżący) zastępowany 
przez radców prawnych Justynę Gliszczyńską-Gniewek i Tomasza Witulskiego, złożyło skargę 
kasacyjną od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2020 
r. 

11 Uchwała Nr LII/985/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie przystąpienia 
Miasta Poznania do Światowej Organizacji Współpracy Miast Innowacyjnych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wraz z wymaganymi dokumentami została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego, 
który wyraża swoją opinię na temat uchwały i przekazuje dokumentację do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Uchwała wejdzie w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych. 
W dniu 18 listopada 2021 r. przedstawiciele miast z całego świata spotkali się na Światowym Forum 
Innowacyjnych Miast zorganizowanym przez chińskie Shenzhen. Stolicę Wielkopolski reprezentował 
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. 
Udział Poznania w Forum był możliwy, ponieważ w 2021 r.  Shenzhen zaprosiło stolicę Wielkopolski 
do udziału w Światowej Organizacji Współpracy Miast Innowacyjnych (WICCO - World Innovative 
Cities Cooperation Organisation). To międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit, którą 
tworzą miasta i organizacje zaangażowane w pogłębianie globalnej współpracy w dziedzinie 
innowacji. WICCO ma być platformą wymiany doświadczeń, wspierającą rozwój nowoczesnych 
projektów. Jej członkowie będą mogli m.in. zapoznać się z najnowocześniejszymi obszarami rozwoju 
naukowego i technologicznego, uczyć się na podstawie sukcesów i dobrych praktyk innych miast czy 
nawiązać kontakty z uznanymi organizacjami. 
 

12 Uchwała Nr LIV/1028/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie przyjęcia 
zasad funkcjonowania Systemu usług dla mieszkańców Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Trwają prace wdrożeniowe Systemu OK Poznań - zgodnie z harmonogramem realizacji etapów 
umowy koncesji na usługi, którą Miasto podpisało z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi sp. 
z o.o. Opracowana została koncepcja Systemu. Przygotowana jest również infrastruktura 
teletechniczna obejmująca dobór architektury i oprogramowania. W trakcie realizacji pozostają 
prace obejmujące: Przygotowanie strony WWW, Przygotowanie Aplikacji mobilnej oraz 
Elektronicznego Systemu Zgłoszeń - elementy cyfrowe projektu. Przygotowywany jest też Program 
Zarządzania Benefitami oraz Oferta handlowa dla Partnerów Systemu OK Poznań.  
Równolegle opracowywane są również procedury i organizacja pracy w POK - stacjonarnych 
Punktach Obsługi Klienta Systemu OK Poznań, w których klienci wykluczeni cyfrowo będą mogli 
otrzymać kartę plastikową. Dzięki karcie osoba rozliczająca podatki w Poznaniu również skorzysta 
z dostępnej oferty benefitów i zniżek. Na ostatnim etapie opracowywania są elementy  kampanii 
promującej System OK Poznań - intensyfikacja działań promocyjnych jest planowana na luty 2022 r. 
Zgodnie z założeniami System OK Poznań zostanie uruchomiony dla mieszkańców w pierwszym 
kwartale 2022 r. 
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1 Uchwała nr LVI/753/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie budowy gminnych dróg, ulic 
i mostów. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Miasto Poznań w ramach realizacji uchwały prowadziło w 2021 roku działania dotyczące 
Wartostrady i kładki nad Wartą (których dotyczy inna 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). 
Koncepcję oraz PFU do zadania budowy kładki zostały odebrane w listopadzie 2020 r., a następnie 
rozliczono dotację z Gminy Czerwonak. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały w II półroczu 2021 r.: 
- zawarto 3 umowy  na przejazdy zorganizowane (zarządzenie PMP Nr 584/2019/P z dnia 
11.07.2019 r). 
- zawarto  53 umowy dot. PEKA Firma (obowiązuje od 01.07.2020 r. zarządzenie PMP Nr 
450/2020/P z dnia 26.06.2020 r). 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie międzygminne zostało podpisane 10 czerwca 2014 r. i weszło w życie z dniem 1 lipca 
2014 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W bieżących pracach Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz ZTM, realizowane są 
zapisy obowiązującego „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Miasta Poznania”.  Przykładem mogą być działania zmierzające do zwiększenia integracji transportu 
oraz taryfy przewozowej, budowy parkingów P&R, wymiany taboru oraz budowy nowych tras 
tramwajowych. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

6 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

7 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

8 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

9 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawarto w dniu 
14.11.2014 r. 
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11 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

12 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

13 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Aneks do porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy 
Miastem Poznań a Gminą Dopiewo zawarto w dniu 23.09.2015 r. 
 

14 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

15 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

16 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 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Transport 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

157 
 

Lp Stan realizacji 

Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

17 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

18 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

19 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

20 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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. 
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21 Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
Trwa budowa głównych tras rowerowych z Programu Rowerowego: 
a) 3. etap Grunwaldzkiej Trasy Rowerowej, 
b) trasa rowerowa wzdłuż ul. Naramowickiej i Praw Kobiet w ramach Tramwaju na Naramowice I, 
c) układ tras głównych wokół Ronda Rataje, 
d) rozbudowa ul. Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz 
poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM,  
e) rewaloryzacja Parku Tysiąclecia, obejmująca ciąg pieszo – rowerowy będący fragmentem trasy 
głównej wzdłuż ul. Warszawskiej, 
f) w ramach Projektu Centrum na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej, który 
obejmuje również trasę główną z Programu Rowerowego na tym odcinku, 
g) zakończono budowę przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej/Dmowskiego 
(skrzyżowanie tras głównych) oraz Zamenhoffa/Jastrzębia, 
h) zakończono przebudowę wschodniej Wartostrady między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła, 
i) ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu  
Hetmańska/Jarochowskiego. 
Realizacja tras głównych z Programu Rowerowego uwzględniona jest w ramach modernizacji Trasy 
Kórnickiej, budowy wiaduktów Lutycka/Golęcińska, przygotowywanej dokumentacji projektowej 
dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi – Strzeleckiej (od mostu do ul. Kazimierza 
Wielkiego), przebudowy Mostu Chrobrego, budowy brakującego odcinka Rowerowej Obwodnicy 
Centrum (ul. Solna), budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dmowskiego, budowy Mostu 
Berdychowskiego. 
 

22 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

23 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

24 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. 
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Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

25 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

26 Uchwała Nr LIII/956/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie powierzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej 
w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. 
Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała pozostaje aktualna na czas realizacji inwestycji. Przygotowano aneks nr 3 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 31.12.2022 r. 
 

27 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

28 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

29 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała pozostaje aktualna na czas realizacji inwestycji. Na podstawie porozumienia 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. W roku 2021 podpisano 
umowę na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca inwestycji: firma 
Budimex S.A. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Projekt realizowany jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj", 
obecnie trwa faza projektowa. 
 

32 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

33 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

34 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 
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w przestrzeni publicznej z miejskich rowerów, elektrycznych skuterów i hulajnóg. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym: 
- zwiększono liczbę stojaków rowerowych w celu uporządkowania parkowania rowerów i hulajnóg, 
- operatorzy systemów hulajnóg elektrycznych podpisali z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu 
porozumienia regulujące zasady usuwania hulajnóg, zgłaszania nieprawidłowości. 
 

35 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 04.12.2019 r. 
 

36 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 18.10.2019 r. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 18.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia z dnia 15.12.2016 r. 
 

38 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie z Gminą Komorniki. 
 

39 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
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Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie międzygminne z Gminą Komorniki oraz Gminą Dopiewo. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała pozostaje aktualna na czas realizacji inwestycji. Zadanie realizuje Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, na podstawie porozumienia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia 
przez Powiat Poznański od Miasta Poznania zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej 
inwestycji. 
 

41 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. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Aneks nr 3 do porozumienia został zawarty w dniu 12.02.2020 r. 
 

42 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 31.12.2021 
Liczba przypisanych ulg w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.: 
 
Doktoranci: 849 
Działacz opozycji antykomunistycznej / osoba represjonowana z powodów politycznych: 3 
Dzieci do 31 sierpnia roku, w którym kończą 6. roku życia: 1 
Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26 roku życia: 595 
Dzieci i młodzież od 1 października roku w którym kończą 7. rok życia do ukończenia 18. roku życia: 
11331 
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: 150 
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: 6549 
Dzieci i młodzież powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do 23 roku życia: 159 
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, zamieszkałe w Poznaniu i jednostkach samorządu 
terytorialnego: 5 
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej: 1 
Dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych: 510 
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym: 4 
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Dzieci z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci): 6 
dzieci zamieszkałe w Poznaniu, do ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum (U50%): 124 
Emeryci i renciści : 3521 
Funkcjonariusze policji: 1 
Honorowi dawcy krwi: 219 
Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50%: 126 
Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50% bez BM: 189 
Honorowi Obywatele Miasta Poznania: 1 
Kierowcy autobusów i motorniczowie: 1180 
KL100% - dzieci ze szkół podst i gimn na terenie gminy Kleszczewo: 1 
KL50% - studenci do 26 lat: 2 
Kombatanci i osoby represjonowane: 1 
Mama 4 Plus: 1 
Metropolitalny - doktoranci: 457 
Metropolitalny - dzieci do ukończenia 18 roku życia: 3891 
Metropolitalny - dzieci do ukończenia 23 roku życia: 1635 
Metropolitalny - emeryci i renciści: 1874 
Metropolitalny - kombatanci: 8 
Metropolitalny - normalny: 5384 
Metropolitalny - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym: 279 
Metropolitalny - studenci: 61716 
Metropolitalny - świadczenie lub zasiłek przedemerytalny: 44 
MPK: 2106 
MPK Metropolitalny: 42 
MPK Metropolitalny z Ulgą: 91 
MPK z ulgą 50%: 792 
Osoby niepełnosprawne - II grupa inwalidzka: 464 
Osoby niepełnosprawne- I grupa inwalidzka: 652 
Osoby pobierające rentę socjalną: 220 
Osoby pobierające świadczenie pięlgnacyjne: 157 
Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny: 42 
Osoby pobierające zasiłek stały: 107 
Osoby, które ukończyły 70 lat: 1518 
Pracownicy MPK Poznań Sp. z o.o.  i ich rodziny: 1 
Rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci): 2814 
Seniorzy 65+: 177 
Seniorzy 65+ / emeryci-renciści: 444 
Seniorzy 65+ / emeryci-renciści Metropolitalni z Ulgą: 3351 
Seniorzy 65+ / niepełnosprawni st. umiarkowany: 2 
Seniorzy 65+ / niepełnosprawni st. umiarkowany Metropolitalni z Ulgą: 1 
Seniorzy 65+ Metropolitalni: 369 
Słuchacze kolegiów: 17 
Studenci szkół wyższych: 1439 
Studenci zagranicznych szkół wyższych: 6 
SW - emeryci, renciści, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne: 1 
SW 100% - członkowie rodziny wielodzietnej do 18 lat: 1 
SW 100% - Honorowi Dawcy Krwi: 2 
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SW 100% - pracownicy swarzędzkiej komunikacji autobusowej: 2 
SW 100%- osoby po 70 roku życia: 7 
SW Zasiłek stały: 10 
Uczniowie szkół podstawowych z Poznania i gmin: 7181 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, spoza Poznania, do 30.09 roku w którym ukończyli 20. rok 
życia: 275 
ulga 100%: 6 
ulga 50%: 33 
ulga metropolitalna 50%: 1 
ulga specjalna: 1 
ulga specjalna dla rodzin 4+: 2 
ulga specjalna HDK: 6 
Zasłużony Dawca Przeszczepu: 4 
 
Suma: 123161 
 

43 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 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym Poznańska Rada Transportu Aglomeracyjnego przyjęła: 
- rekomendację nr 3 – rozszerzenie funkcjonalności systemu PEKA o komunikaty o opóźnieniach 
skorelowanych ze sobą środków transportu, 
- rekomendację nr 4 – o potrzebie rozpoczęcia kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej 
mającej na celu zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego, 
- rekomendację nr 5 – określenie jednolitych, wybranych zasad funkcjonowania parkingów P&R 
w aglomeracji poznańskiej i powiązania opłat za postój na tych parkingach z taryfą biletową ZTM 
w Poznaniu, 
- rekomendację nr 6 – o założeniach funkcjonalnych kompleksowego planera podróży w aglomeracji 
poznańskiej. 
 

44 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 31.12.2021 
Uchwała zmienia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób w transporcie miejskim, 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r. 
 

45 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. 
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Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr L/898/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. 
zmieniającą uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 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. 
 

46 Uchwała Nr XXXIII/555/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie przyjęcia 
planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania został przekazany do realizacji do Operatora 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Plan obejmuje 46 potencjalnych do realizacji 
miejsc i zaplanowanych w tych lokalizacjach - łącznie 115 punktów ładowania. 
 

47 Uchwała Nr XXXIII/558/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, 
Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 4 września 2020 r. 
 

48 Uchwała Nr XXXIII/559/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 27 sierpnia 2020 r. 
 

49 Uchwała Nr XXXIII/560/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

50 Uchwała Nr XXXIII/561/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą Suchy 
Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
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Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

51 Uchwała Nr XXXIII/562/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą 
Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 10 września 2020 r. 
 

52 Uchwała Nr XXXIII/563/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina oraz Miastem 
i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

53 Uchwała Nr XXXIII/564/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Luboń w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 7 września 2020 r. 
 

54 Uchwała Nr XXXIII/565/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

55 Uchwała Nr XXXIII/566/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki oraz Gminą 
Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Data zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia - 4 września 2020 r. 
 

56 Uchwała Nr XXXIV/613/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli realizacji 
wykonania uchwały dotyczącej Programu Rowerowego Miasta Poznania.  
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
1. W zakresie przyspieszenia realizacji głównych tras rowerowych i opracowania harmonogramu ich 
realizacji. 
Trwa budowa głównych tras rowerowych z Programu Rowerowego: 
a) 3. etap Grunwaldzkiej Trasy Rowerowej, 
b) trasa rowerowa wzdłuż ul. Naramowickiej i Praw Kobiet w ramach Tramwaju na Naramowice I, 
c) układ tras głównych wokół Ronda Rataje, 
d) rozbudowa ul. Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz 
poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM, 
e) rewaloryzacja Parku Tysiąclecia, obejmująca ciąg pieszo – rowerowy będący fragmentem trasy 
głównej wzdłuż ul. Warszawskiej, 
f) w ramach Projektu Centrum na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej, który 
obejmuje również trasę główną z Programu Rowerowego na tym odcinku, 
g) zakończono budowę przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej/Dmowskiego 
(skrzyżowanie tras głównych) oraz Zamenhoffa/Jastrzębia, 
h) zakończono przebudowę wschodniej Wartostrady między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła, 
i) ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu  
Hetmańska/Jarochowskiego. 
Realizacja tras głównych z Programu Rowerowego uwzględniona jest w ramach modernizacji Trasy 
Kórnickiej, budowy wiaduktów Lutycka/Golęcińska, przygotowywanej dokumentacji projektowej  
dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi – Strzeleckiej (od mostu do ul. Kazimierza 
Wielkiego), przebudowy Mostu Chrobrego, budowy brakującego odcinka Rowerowej Obwodnicy 
Centrum (ul. Solna), budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dmowskiego, budowy Mostu 
Berdychowskiego. 
 
2. W zakresie zwiększenia budżetu na inwestycje rowerowe: 
Na inwestycje rowerowe przeznaczane są środki ujęte w budżecie ZDM na budowę dróg 
rowerowych. Dodatkowo inwestycje rowerowe realizowane są w ramach innych projektów (np. 
przebudowa Ronda Rataje, Tramwaj na Naramowice I, modernizacja Parku 1000-lecia, budowa ul. 
Św. Wawrzyńca). 
 
3. W zakresie realizacji w pierwszej kolejności tras, które mają już rozpoczęte projekty: 
Trasy, które mają rozpoczęte lub zaawansowane projekty, są realizowane w pierwszej kolejności.  
 
4. W zakresie prowadzenia konsultacji społecznych bez zbędnej zwłoki: 
W II półroczu 2021 r. nie były prowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektów tras 
rowerowych 
 
5. W zakresie wskazania jednostki odpowiedzialnej za koordynację i monitoring Programu 
Rowerowego wraz z zatrudnieniem odpowiedniej liczby osób, które będą zajmowały się 
infrastrukturą rowerową: 
wskazano Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako jednostkę odpowiedzialną za koordynację 
i monitoring Programu Rowerowego oraz zatrudniono w 2021 r. dodatkowego pracownika.  
 
6. W zakresie reaktywacji Rady Rowerowej: 
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Przygotowano projekt zarządzenia reaktywującego Radę Rowerową. Opracowano propozycję 
składu Rady Rowerowej. Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta, Rada Rowerowa może zacząć działać 
w I półroczu 2022 r.   
 
7. W zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych – organizacji konferencji 
i warsztatów dla rad osiedli 
W II półroczu 2021 nie organizowano konferencji ani warsztatów dla rad osiedli. 
Działania informacyjne i promocyjne były prowadzone na stronie internetowej ZDM i w mediach 
społecznościowych ZDM. 
 
8. W zakresie zwiększenia budżetu na działania edukacyjne i promocyjne: 
Nie zwiększono budżetu 
 
9. W zakresie oznakowania tras rowerowych i włączenia oznakowania do Systemu Informacji 
Miejskiej: 
Oznakowanie tras rowerowych zgodne z miejskim SIM jest uwzględniane w projektach budowy 
nowych tras rowerowych.  
Wykonanie w porozumieniu z podmiotem prywatnym zgodny z systemem identyfikacji tras pylonu 
kierunkowego z dodatkową funkcjonalnością wskazującą na prędkość niezbędną do przejechania na 
najbliższej sygnalizacji na zielonym świetle (na trasie wzdłuż ul. Bukowskiej). 
 
10. W zakresie włączenia Programu Rowerowego w całości do powstającego Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania: 
Ze względów formalnych włączenie Programu Rowerowego do projektu Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania nie było możliwe; Plan Zrównoważonej Mobilności 
w ramach Obszaru 2 (ruch pieszy i rowerowy) wskazuje wśród działań realizację i ewaluację 
Programu Rowerowego. 
 

57 Uchwała Nr XXXV/622/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 
realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz 
z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” planowanego do dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-
rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”. Środki na 
realizację przedsięwzięcia po stronie Miasta Poznań zostały zabezpieczone w WPF w zadaniu 
KPRM/P/084 w latach 2022-2023 w łącznej wysokości 11 mln zł. Środki te zostaną przekazane do 
Czerwonaka w formie dotacji celowej. 
 

58 Uchwała Nr XXXV/623/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2021 
Postanowienia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 są 
systematycznie wdrażane przez poszczególne jednostki, są podstawą do planów związanych 
z wymianą pojazdów na zero lub niskoemisyjne, oraz podejmowania innych działań na rzecz 
zwiększania udziału pojazdów ekologicznych i ochrony środowiska. 
 

59 Uchwała Nr XXXIX/679/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. w sprawie udzielenia 
w latach 2021-2023, Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania 
pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W związku ze zmianą czynników mających wpływ na dotację celową przeznaczoną na 
dofinansowanie zadania, Miasto Poznań przygotowało Aneks nr 1 do umowy z Województwem 
Wielkopolskim nr DT/III/121/2019/Fn10988/19 na dofinansowanie dla 1 linii Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej w kierunku Rogoźna. Aneks obowiązuje do końca 2023 roku. Jednocześnie 
dokonano korekty i Miasto Poznań przygotowało Aneks nr 4 do umowy z Województwem 
Wielkopolskim nr DT/III/135/2018/Fn6595/18 na dofinansowanie dla 1 linii Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej w kierunku Wrześni. Aneks również obowiązuje do końca 2023 roku. 
 

60 Uchwała Nr XXXIX/680/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. w sprawie 
utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała jest zwieńczeniem prac podjętych na podstawie Uchwały Nr XV/218/VIII/2019 Rady 
Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie 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. W ramach współpracy zainteresowanych 
jednostek samorządu terytorialnego w tym Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego opracowany 
został statut Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Do związku 
przystąpić mają Miasto Poznań wraz z Powiatem Poznańskim, Powiatem Grodziskim, Powiatem 
Kościańskim Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Obornickim i Gminami: Rogoźno, Buk, Czempiń, 
Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, 
Oborniki, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem, Tarnowo Podgórne. Podjęcie takich uchwał przez 
poszczególne gminy pozwoli na rejestrację związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport 
Regionalny”. Działania związane z rejestracją związku, z wykorzystaniem podjętej równolegle 
uchwały nr XXXIX/681/VIII/2020 RMP z dnia 8 grudnia 2020r., przyjmującej statut Związku 
powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, pilotowało Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 28 czerwca 2021r., 
poz 5160 zamieszczone zostało Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 
r.w sprawie ogłoszenia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Wielkopolski Transport 
Regionalny"z siedzibą wPoznaniu. 
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61 Uchwała Nr XXXIX/683/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. w sprawie zmiany 
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Aneks do porozumienia międzygminnego zawarto w dniu 2 marca 2021 r. 
 

62 Uchwała Nr XXXIX/684/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie zmiany 
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą 
Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Aneks do porozumienia zawarto w dniu 25 lutego 2021 r. 
 

63 Uchwała Nr XXXIX/685/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie określenia 
przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) 
organizowanej przez Miasto Poznań. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Przepisy porządkowe są stosowane na bieżąco wobec podróżnych korzystających z komunikacji 
miejskiej organizowanej przez ZTM. 
 

64 Uchwała Nr XXXIX/686/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Liczba usuniętych pojazdów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 2367 szt. Kwota 
wpływów na konto dochodów powiatu za 2021 rok z tego tytułu to: 909.991,78 zł. 
 

65 Uchwała Nr XLVII/858/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 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 trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Przedmiotową uchwałą ustalono stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu realizacji planu 
filmowego, w tym reklamowego i telewizyjnego. W okresie sprawozdawczym wypłynęło około 5 
wniosków. 
 

66 Uchwała Nr L/894/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie przyjęcia 
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i wdrożenia Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Postanowienia Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania i Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania są systematycznie wdrażane przez poszczególne 
jednostki, prowadzony jest monitoring wskaźników, założenia i cele dokumentów są realizowane 
poprzez działania podejmowane przez Miasto Poznań. 
 
Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania wyznacza strategiczne kierunki rozwoju 
w dziedzinie transportu. Jednym ze strategicznych celów jest budowa trasy tramwajowej na 
Naramowice. W sierpniu 2021 r. uruchomiono kursowanie linii tramwajowych na odcinku Wilczak – 
Włodarska, a we wrześniu 2021 r. wydłużono kursowanie do przystanku Lechicka/Naramowicka. 
W ramach realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przeprowadzono od 20 września  
do 17 października 2021 r. konsultacje społeczne dotyczące koncepcji trasy tramwajowej „Poznań 
Wschód”. 
 

67 Uchwała Nr L/898/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana uchwały dotyczyła wprowadzenia udgodnień technicznych dot. opłat dla kierowców, 
zastosowania e-identyfikatrów, wdrożenia SPP na terenie Jeżyc i Ostrowa Tumskiego, Zagórza, 
Śródki. 
 

68 Uchwała Nr L/901/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie zmiany 
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, 
Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto aneks do porozumienia w dniu 19 sierpnia 2021 r. 
 

69 Uchwała Nr L/902/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie zmiany 
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak i Gminą 
Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto aneks do porozumienia w dniu 30 sierpnia 2021 r. 
 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : W trakcie realizacji; W trakcie realizacji przed upływem terminu; W trakcie realizacji po 

upływie terminu; W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń; W realizacji ciągłej 
KATEGORIA : Transport 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

172 
 

Lp Stan realizacji 

70 Uchwała Nr L/903/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie zmiany 
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą 
Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zawarto aneks do porozumienia w dniu 30 sierpnia 2021 r 
 

71 Uchwała Nr LI/946/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie wysokości opłat 
za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wprowadziła bilety specjalne 30+3 i 90+9, dla osób uprawnionych do korzystania 
z przejazdów na podstawie „Biletu Metropolitalnego z ulgą”. Uprawnienia przysługują przy zakupie 
biletu, którego okres ważności rozpoczyna się od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2021 r. i przedłużają jego ważność, o 3 dni w przypadku biletu 30-dniowego oraz o 9 dni 
w przypadku biletu 90-dniowego. 
Łącznie zakupiono 37 154 szt. biletów promocyjnych „30+3” oraz 146 szt.  „90+9”. 
 
Uchwała wprowadza również zmiany w zasadach taryfowych przy podróżach z osobami 
towarzyszącymi: 
- posiadacz długookresowego biletu sieciowego może podróżować, bez dodatkowych opłat, wraz 
z  3 dzieci w wieku do lat 15 od piątku od godz. 20:00 do niedzieli godz. 24.00, 
- skasowanie dwóch biletów dobowych pozwala na przejazdy 2 osób dorosłych i do 3 dzieci w wieku 
do lat 18. 
 

72 Uchwała Nr LI/947/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie ustanowienia 
zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wprowadza bilety specjalne, 30+3 lub 90+9, dla osób uprawnionych do korzystania 
z przejazdów na podstawie „Biletu Metropolitalnego z ulgą”. Uprawnienia przysługują przy zakupie 
biletu, którego okres ważności rozpoczyna się od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2021 r. i przedłużają jego ważność, o 3 dni w przypadku biletu 30-dniowego oraz o 9 dni 
w przypadku biletu 90-dniowego. 
Łącznie zakupiono 37 154 szt. biletów promocyjnych „30+3” oraz 146 szt.  „90+9”. 
 

73 Uchwała Nr LIV/1026/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wprowadza ulgę 50% dla dzieci, które po ukończeniu 7. roku życia nie rozpoczynają nauki 
w szkole podstawowej na podstawie decyzji o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku 
szkolnego w danym roku szkolnym wydanej przez dyrektora szkoły. 
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74 Uchwała Nr LVI/1052/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie zmiany 
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zawarte porozumienie zakłada uruchomienie od 31 stycznia 2022 r. wydzielonej z dotychczasowej 
linii nr 502, kursów o innym przebiegu na terenie miejscowości Dachowa oraz Robakowo 
i przeniesienie ich na nową linię komunikacyjną nr 503. 
 

75 Uchwała Nr LVI/1054/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na 
parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

76 Uchwała Nr LVI/1055/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 
wodnych miasta Poznania na rok 2022. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Przedmiotowa uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - nie miała 
zastosowania w II półroczu 2021 r. 
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1 Uchwała Nr XXV/250/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 
współpracy miasta Poznania ze społecznością węgierskiego miasta Gyor. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W dniach 19-21 listopada 2021 r. przedstawicielki Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 
Międzynarodowej uczestniczyły w Targach Książki w węgierskim mieście partnerskim Győr. 
Zwiedzający mogli zapoznać się z publikacjami Wydawnictwa Miejskiego Posnania i Wydawnictwa 
Media Rodzina oraz skorzystać z materiałów promocyjnych Miasta i Poznańskiego Centrum 
Dziedzictwa. Stoisko Poznania odwiedzali licznie mieszkańcy Győr, w tym również burmistrz Miasta, 
Dezsi Csaba Andres. Po targach książki zostały przekazane Samorządowi Mniejszości Polskiej w celu 
udostępnienia ich w swojej bibliotece. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniach 24-26 września 2021 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 
kolejna edycja Targów Tour Salon. Jak co roku Poznań gościł na nich przedstawicieli miast 
partnerskich – Brna, Charkowa i Kutaisi. Odwiedzający targi mogli zapoznać się z ciekawą ofertą 
prezentowaną na wspólnym stoisku, zachęcającą do odwiedzenia tych miast. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W ramach V edycji Forum Rozwoju Miast - międzynarodowej konferencji online poświęconej 
tematyce miejskiej i wyzwaniom rozwojowym współczesnych miast (organizowanej w dniach 13-14 
października 2021 r.), na specjalne zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania w debacie wziął udział 
Burmistrz Raanana, Chaim Broyde. Debata pt.: „Skąd się bierze siła naszych miast?" skupiała się na 
dyskusji o  mocy kapitału społecznego i roli władz miasta w sytuacjach kryzysowych oraz 
mechanizmach instytucjonalnego wspierania pomysłowości i zaradności mieszkańców. W debacie 
wzięli również udział burmistrzowie Hanoweru i Jyvaskyla, miast partnerskich Poznania. 
Ponadto reprezentantka Urzędu Miasta Raanana wygłosiła prelekcję o technologicznych trendach 
i narzędziach wspierających rozwój i odporność miast, m.in. o roli danych, ich przechowywania 
i analizowania w trwającej obecnie erze cyfrowej transformacji. Poznaliśmy dobre praktyki z miasta 
Raanana w tym obszarze, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a zarządzającym 
dają możliwość prewencyjnych działań oraz szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W dniu 5 grudnia 2021 r., w związku z przypadającą 4. rocznicą podpisania umowy partnerstwa 
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Miasta Poznania z Bolonią, opublikowano w mediach społecznościowych Współpracy 
Międzynarodowej Miasta Poznania ogólne informacje o Bolonii i współpracy pomiędzy naszymi 
miastami, wraz z publikacją zdjęć udostępnionych przez Urząd Miasta Bolonii. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Miasto Poznań oczekuje na decyzję władz miasta Płowdiw odnośnie możliwego terminu podpisania 
umowy partnerskiej. 
 

6 Uchwała Nr XXXV/627/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyznania uczelniom w Poznaniu 
środków finansowych w celu wsparcia studentów z Białorusi. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Wspólnie z władzami uczelni poznańskich oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kontynuowane jest 
wsparcie finansowe dla studentów z Białorusi. Dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci 
otrzymują konkretne wsparcie finansowe. Wypłaty stypendiów dokonują uczelnie, które otrzymają 
środki od samorządów w formie dotacji. W II półroczu 2021 r. ze wsparcia skorzystało łącznie ponad 
50 osób. Dotacja Miasta Poznania przeznaczona została na stypendia dla 21 studentów i studentek: 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (15 osób), Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego (4 osoby) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego (2 osoby). Studenci otrzymali 
stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich (od stycznia do 
czerwca tego roku, a następnie od października do grudnia). 
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1 Uchwała nr LXXVI/824/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie 
wysokości, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały, Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych nie przyznał pomocy w formie zasiłku 
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Uchwała umożliwia podniesienie kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej o kwotę 100,00 zł na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego (na które został przyznany dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. w kwocie 95,00zł). W II półroczu 
2021 r. świadczeniem objętych zostało 1488 rodzin. 
Łącznie w roku 2021 na sfinansowanie zwiększenia dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wydatkowano kwotę 2 223 900,00 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 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie skierowania do 
Dziennego Domu Pomocy 24 osobom. Natomiast rzeczywista liczba osób objętych ww. wsparciem 
to 309 osób.  
W związku z realizacją uchwały w II półroczu 2021 r. do MOPR w Poznaniu z tytułu odpłatności 
klientów za pobyt w dziennym domu pomocy wpłynęło 1 895,31 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu wydał 2 decyzje - dot. odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - dla 
2 osób, w tym:  
1) brak decyzji ustalających opłatę,  
2) brak decyzji uchylających odpłatność,  
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3) 2 decyzje - zwalniające z odpłatności.  
 
Liczba osób:  
1) skierowanych decyją do mieszkania chronionego na dzień 31.12.2021 r. - 65;  
2) przebywających w mieszkaniach chronionych w okresie sprawozdawczym - 109, w tym:  
a) uprawnionych do bezpłatnego pobytu w mieszkaniach chronionym - 42,  
b) zobowiązanych do ponoszenia opłaty - 67.  
 
Dochody – 85220 § 0830: 2.340,29 zł  
Wysokość dochodów przekazanych za II półrocze 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym: 2 340,29 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 31.12.2021 
W II półroczu 2021 roku przeprowadzono 7 konsultacji następujących aktów prawnych: 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia 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 2022 rok. 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji prac 
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".   
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei 
drzew na ul. Meteorytowej - w części, 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia zakresu prac 
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących alei drzew mieszanych przy al. 
Niepodległości, 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 
zabiegów sanitarnych i formujących na pomniku przyrody - dębie szypułkowym rosnącym przy ulicy 
Majakowskiego, 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Poznania w latach 2022-2025", 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia wykonania prac 
ziemnych na terenie użytku ekologicznego ,,Wilczy Młyn". 
 

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 31.12.2021 
Miasto Poznań realizuje „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
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Poznania w latach 2011-2020”. 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. zmieniającą uchwałę w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020”, sporządzone zostało sprawozdanie 
z realizacji Programu za lata 2018 – 2020.   
Uchwała Nr LXXI/1294/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania 
w latach 2011-2020” wprowadziła zmiany w nazwie Programu, którego obecne pełne brzmienie to 
„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
terenie Miasta Poznania w latach 2011-2020”. 
Uchwała Nr XLVII/870/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania 
w latach 2011-2020” wprowadziła zmiany w nazwie Programu, którego obecne pełne brzmienie to: 
„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na terenie miasta Poznania w latach 2011-2021” 
Powołany zespół opracował „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Poznania w latach 2022-2025”. 
W listopadzie 2021 r. opracowany Program zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania 
został poddany konsultacjom społecznym wśród mieszkańców Poznania oraz organizacji 
pozarządowych. 
 

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 31.12.2021 
W 2021 roku przeprowadzono 50 kontroli planowych, w tym: 35 żłobków niepublicznych, 4 klubów 
dziecięcych oraz 11 dziennych opiekunów. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
I. Dot. rodzin zastępczych:  
 
Wystawiono 66 decyzji dla 68 osób, w tym:  
1) 7 decyzji - ustalających opłatę - dla 9 osób;  
2) 51 decyzji - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 54 osób;  
3) 1 decyzję - umorzenie należności – dla 2 osób;  
4) 5 decyzji - odmowa odstąpienie od naliczenia opłaty – dla 6 osób (z czego 5 osób policzonych 
wyżej); 
5) 1 decyzję – rozłożenie na raty – dla 1 osoby;  
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6) 1 decyzję – zmieniająca odpłatność – dla 1 osoby.  
 
Dochody - 85508 § 0680 : 13.733,21 zł.  
Wysokość dochodów przekazanych za II półrocze 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności 
rodzin zastępczych: 13 733,21 zł.  
 
II. Dot. placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:  
 
Wystawiono 65 decyzji dla 64 osób, w tym:  
1) 19 decyzji - ustalające opłatę - dla 25 osób;  
2) 34 decyzje - odstąpienie od naliczenia opłaty - dla 37 osób;  
3) 2 decyzje - zmieniająca wysokość opłaty – dla 1 osoby (policzona wyżej);  
4) 9 decyzji - odmowa odstąpienia od naliczenia opłaty – dla 12 osób (w tym 11 osoby policzone 
wyżej);  
5) 1 decyzja - uchylenie decyzji - dla 1 osoby.  
 
Dochody – 85510 § 0680 : 26.897,78 zł.  
Wysokość dochodów przekazanych za II półrocze 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za 
pobyt: 26 897,78 zł .  
Łącznie wystawiono 131 decyzji dla 132 osób /I + II/ dotyczących odpłatności rodziców 
biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w tym:  
1) 26 decyzji ustalających opłatę dla 34 osób;  
2) 85 decyzji odstępujące od naliczenia opłaty dla 91 osób.  
 
Łączny dochód / I + II / 40.630,99 zł (opłata za pobyt w pieczy zastępczej). 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji Programu  w I półroczu 2021 r. odbyła się Gala Rodzin online oraz obchody 
Poznańskich Dni Rodziny 2021 (wydarzenie przeprowadzone w formule hybrydowej).  
W II półroczu 2021 r. odbyło się wrześniowe posiedzenie Rady Rodziny Dużej. W I półroczu 2021 r. 
kontynuowano podpisywanie porozumień w ramach Poznańskiego gminnego programu dla rodzin 
wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Na bieżąco realizowane są zadania zlecone organizacjom 
pozarządowym. 
 

10 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 realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała upoważniła Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do realizacji zadań w zakresie 
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ustalania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: 
w postaci zasiłku szkolnego oraz stypendium szkolnego. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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 II półroczu 2021 r. wpłynęły 1923 wnioski o wypłatę dodatku energetycznego. Wypłacono 
świadczenia na łączną kwotę 317 164, 44 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze 13 407 decyzji administracyjnych ustalił uprawnienie do zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności dla 4 402 rodzin.  
Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu realizacji 
uchwały wyniosło 0 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie usług 
opiekuńczych dla 948 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 osób.  
Rzeczywista liczba osób korzystających z ww. formy pomocy w okresie sprawozdawczym:  
1) w przypadku usług opiekuńczych – 3335 osób, w tym:  
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia – 1038 osób,  
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie – 2297 osób;  
2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych - 81 osób, w tym:  
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia – 65 osób,  
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie – 16 osób.  
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Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu realizacji 
uchwały wyniosło 2 193 205,47 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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 II półroczu 2021 r. kontynuowany był projekt „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta”. Centrum 
Inicjatyw Senioralnych realizowało projekt „Animator Senioralny”, rozwija też działalność 
informacyjną (m.in. punkt informacji, media, Tytka Seniora). 
Kontynuowany  był program „Mieszkanie dla Seniora”, czyli przygotowywanie mieszkań PTBS 
przystosowanych dla seniorów. 
W Centrum Inicjatyw Senioralnych prowadzony jest wolontariat cyfrowy, który jest wolontariatem 
międzypokoleniowym. Wolontariuszami są głównie osoby młode, które udzielają konsultacji, 
odpowiadają na pytania seniorów dotyczące obsługi laptopa, tabletu i smartfonu. 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. W II półroczu 
2021 r. kontynuowany był Pakiet Poznań Viva Senior. 
W październiku 2021 roku ogłoszony został konkurs na „Mikrogranty dla seniorów”, w ramach 
którego grupy nieformalne seniorów mogły składać wnioski o finansowanie działań dot. m.in. 
aktywizacji seniorów, w wysokości do 1 500 zł. Dofinansowanie otrzymało 28 projektów. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych 
w Poznaniu do korzystania ze zniżek oraz ulg oferowanych przez Partnerów programu gminnego. 
Rodzice otrzymują uprawnienia dożywotnio, natomiast dzieci do 18. roku życia lub 25. roku życia 
w przypadku kontynowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W II półroczu 2021 
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r. 496 rodzin wielodzietnych ubiegało się o przyznanie kart. Wydano 2 010 kart tradycyjnych i 2 162 
kart elektronicznych, które są dostępne w aplikacji mObywatel. Od początku funkcjonowania 
Programu wydano karty 11 562 rodzinom. 
 

16 Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W II półroczu 2021 r. kontynuowany jest projekt „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta”, w ramach 
którego  wydano 1051 kart oraz podpisano porozumienia z 13 partnerami. 
 

17 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 31.12.2021 
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. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Celem wprowadzenia uchwały jest pomoc w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką 
nad trojgiem lub więcej dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu.  Świadczenie przysługuje 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
a) 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; 
b) 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 roku 2021 złożono 24 wnioski na Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków. Wszystkie 
wnioski rozpatrzono pozytywnie. W roku 2021 wydatkowano na ten cel kwotę 72 000,00 zł. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
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1. Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka 
szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania, na lata 2019-2023.  
Od 1 lipca 2021 r. Realizator programu, tj. Spółka Edictum, kontynuował szczepienia ochronne 
przeciwko HPV szczepionką Gardasil, zakupioną ze środków z budżetu programu przewidzianego na 
2021 r. Z uwagi na ograniczoną dostępność stosowanej szczepionki, dostawy Gardasilu odbywały 
się w transzach. W uzgodnieniu z Miastem w II półroczu 2021 r. wznowiono szczepienia pierwszą 
dawką dziewcząt i chłopców z roczników starszych oraz kontynuowano podawanie pierwszych 
i kolejnych dawek osobom z rocznika 2008.  W sierpniu Realizator poinformował Zleceniodawcę 
o fakcie wstrzymania produkcji przez producenta szczepionki czterowalentnej Gardasil. W związku 
z tym, za obustronnym uzgodnieniem, Realizator wstrzymał przyjmowanie nowych beneficjentów 
do programu, a zakupione wcześniej szczepionki przeznaczył na podanie kolejnych dawek 
beneficjentom, którzy przyjęli już pierwszą dawkę, aby dokończyć indywidualny cykl szczepień. W II 
półroczu 2021 r. podanych zostało 349 dawek szczepionki, z czego 118 to szczepienia dzieci 
z rocznika 2008, a 231 to szczepienia wykonane w grupie wiekowej 2003–2007.  W październiku 
Realizator otrzymal kolejną zaliczkę na realizację programu w 2021 roku w wys. 96 988,00 zł.  
Ostateczne rozliczenie realizacji programu w 2021 roku nastąpi na podstawie sprawozdania 
częściowego, złożonego przez Realizatora.  
 
2. Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60 r.ż. 
zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023 
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu na 2021 rok, we wrześniu Realizator podjął 
działania programowe polegające na zamieszczeniu informacji dotyczącej szczepień na stronie 
internetowej, poinformowaniu personelu przychodni współpracujących w temacie organizacji akcji 
szczepień  w 2021 r., dystrybucji plakatów i ulotek do przychodni, zakupie środków ochrony 
osobistej oraz przygotowaniu druków oświadczeń dla beneficjentów. W związku z wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie 
sezonowej w sezonie grypowym 2021/2022, z programu finansowanego z budżetu Miasta w 2021 r. 
wykluczono grupy zawodowe wymienione w ww. rozporządzeniu oraz ograniczono grupę docelową 
beneficjentów programu miejskiego do osób w wieku 60–74 lata. W celu zminimalizowania 
zagrożenia zakażenia SARS CoV-2, zapisy na termin szczepienia możliwe były tylko i wyłącznie za 
pośrednictwem infolinii Poznań Kontakt. Z uwagi na ograniczoną dostępność szczepionek przeciw 
grypie, akcja szczepień rozpoczęla się 13 października i była realizowana w 6 podmiotach 
leczniczych. Na potrzeby programu szczepionki były  kupowane w transzach - w miarę ich 
dostępności w hurtowni. W związku z problemami z dostępnością szczepionki Vaxigrip Tetra oraz 
wzrostem jej ceny, jak i kosztów realizacji szczepienia, Realizator ostatecznie winien zakupić nie 
mniej jak 3 900 sztuk preparatu. Na realizację programu w 2021 roku Realizator otrzymał we 
wrześniu zaliczkę w wys.  299 472,00 zł. Ostateczne rozliczenie realizacji programu w 2021 roku 
nastąpi na podstawie sprawozdania częściowego, złożonego przez Realizatora. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – nie zawarto aneksów do umów w związku 
z podniesieniem od 01.04.2019 r. wysokości minimalnych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych 
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zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. 
 

21 Uchwała Nr VIII/106/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 31.12.2021 
W II półroczu 2021 roku odbyło się 1 posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, która została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 504/2019/P 
z dnia 13 czerwca 2019 roku. Podczas posiedzenia poruszano następujące tematy:  
- prezentacja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (posiedzenie z Młodzieżową Radą Miasta 
Poznania), 
- prezentacja Poznańskiego Centrum NGO, 
- prezentacja działań KDO. 
W trakcie II półrocza 2021 roku PRDPP podjęła następującą uchwałę: 
- Uchwała nr 14/2021 w sprawie sprawie uwag do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji 
pozarządowych  (podjęta w trybie głosowania obiegowego w dniu 15.08.2021), 
- Uchwała nr 15/2021 w sprawie sprawie 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 2022 rok (podjęta w trybie głosowania 
obiegowego w dniu 08.09.2021). 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Poznańska Strategia została poddana analizie w ramach działań w projekcie „STRATEGOR . 
Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, który 
jest realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk. Fundacja zapewniła również  
specjalistyczne konsultacje. Ww. projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi 
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 
Skuteczna pomoc społeczna. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
W lipcu 2021 r. powołano Zespół ds. Miasta Przyjaznego Dzieciom, którego zadaniem będzie m.in. 
opracowanie programu. W grudniu 2021 r. odbyło się szkolenie dla Zespołu dot. założeń programu 
UNICEF „Miasto przyjazne dzieciom”. Szkolenie odbyło się w formule online, przeprowadzone 
zostało przez przedstawiciela UNICEF Polska. 
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24 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 31.12.2021 
Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 
rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
„Wyprawka dla gzubka” - przyznawana jest nowo narodzonym mieszkańcom Poznania (dzieciom 
urodzonym po 1.09.2019 r., których rodzice płacą podatki na rzecz Miasta Poznania). W skład 
wyprawki wchodzi: ubranko niemowlęce wraz z czapką i skarpetkami, kocyk, karty sensoryczne 
i kartka z życzeniami od Prezydenta. Elementy tworzące skład wyprawki zostały opatrzone 
nadrukami nawiązującymi do gwary poznańskiej.  
W II półroczu 2021 roku wydano 509 wyprawek. Natomiast w całym roku 2021 wydano 908 
wyprawek. 
 

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

na dzień 31.12.2021 
Na mocy uchwały Poznańskie Centrum Świadczeń realizowało w II półroczu 2021 r. wypłatę 
comiesięcznego świadczenia pieniężnego dla rodzin repatriowanych do Polski na podstawie ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, które na zaproszenie Miasta Poznania osiedliły się 
w Poznaniu.  
W okresie sprawozdawczym świadczenie otrzymywały trzy rodziny. Pierwsza z nich zakończyła 
pobieranie świadczenia w sierpniu 2021 r., druga w listopadzie 2021 r., trzecia rodzina będzie 
otrzymywała świadczenie do stycznia 2023 r. Od lipca do grudnia 2021 r. na mocy uchwały 
wydatkowano na ww. świadczenie 28 800,00 zł. 
Ponadto w 2021 r. Miasto Poznań zaprosiło do osiedlenia się w Poznaniu 2 rodziny z Kazachstanu, 
których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. repatriacji i osiedlenia się 
w Poznaniu na posiedzeniu, które odbyło się w czerwcu 2021 r. Na ten cel ZKZL przekazał dwa 
lokale mieszkalne, które z uwagi na brak środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego 
zostały wyremontowane ze środków Miasta. Przyjazd rodzin i przekazanie mieszkań planowane jest 
na I kwartał 2022 r. 
 

27 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 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu – 
wydał na podstawie uchwały 140 decyzji administracyjnych kierujących do ośrodków wsparcia.  
Liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych 
schronienia w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie sprawozdawczym oraz 
skierowanych wcześniej) – 486 osób, w tym:  
1) liczba osób uprawnionych do bezpłatnego pobytu w ośrodku wsparcia – 231 osób;  
2) liczba osób zobowiązanych do podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 255 osób.  
 
Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu realizacji 
uchwały wyniosło 217 634,07 zł. 
 

28 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 31.12.2021 
Zmiana uchwały była konieczna ze względu na sytuację epidemiczną – zmieniono zasady zwalniania 
rodziców/opiekunów prawnych z opłaty za żłobek. 
 

29 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 31.12.2021 
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 2/2022 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 zadania pt.:  
1. Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówek 
opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego. Termin realizacji od 
1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 (zawarto 1 umowę). 
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2. Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówki 
opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego (zawarto 2 umowy) 
 
II. Konkurs nr 3/2022 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 zadania pt.:  
1. Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontariackie w poznańskich 
rodzinach, rozwój i edukacje małego dziecka (zawarto 4 umowy) 
2. Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (zawarto 5 umów) 
3. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności 
w wypełnianiu swoich zadań oraz osób wykonujących zadania w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej (zawarto 6 umów) 
 
III. Konkurs 4/2022 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 pomocy dzieciom 
w ramach placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej  i pracy 
podwórkowej przez organizacje, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zawarto 3 umowy). 
 
IV. Konkurs 71/2021 ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pt.: Zapewnienie specjalistycznego 
poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (zawarto 1 umowę). 
 

30 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 31.12.2021 
W ramach realizacji programu w II półroczu 2021 r. 
· wnioski złożyło  do WZiSS 80 par, ubiegających się o dofinansowanie do procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego, 
· przeprowadzono 132  procedury zapłodnienia pozaustrojowego, 
· odnotowanoe 52 ciąże kliniczne. 
Łącznie od początku trwania programu 
· wnioski złożyło  do WZiSS 220 par ubiegających się o dofinansowanie do procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego, 
· do programu zakwalifikowano 200 par, 
· przeprowadzono 193  procedury zapłodnienia pozaustrojowego, 
· odnotowano 58 ciąż klinicznych. 
W związku z pandemią Covid-19 i mniejszą w związku z tym zgłaszalnością beneficjentów do 
programu, Realizatorzy zgłosili ryzyko niewykonania liczby procedur wskazanej w zawartych 
umowach. Dlatego za porozumieniem obu stron, podpisano stosowne aneksy do umów, na mocy 
których zmniejszono środki zaplanowane na realizację programu w 2021 r.  Koszty rzeczywiste 
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realizacji programu w 2021 r. będą znane po złożeniu sprawozdań z wydatkowania zaliczek 
przekazanych Realizatorom  w IV kwartale 2020 r. oraz dokonaniu na konto Miasta zwrotów 
niewykorzystanych środków finansowych. 
 

31 Uchwała Nr XXXIV/606/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym Nr 1. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń 

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu wydał:  
- 1 decyzję admnistracyjną - kierujących do DOA - dla 1 osoby.  
Liczba osób:  
1) Przebywających w DOA w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie 
sprawozdawczym oraz skierowanych wcześniej) – 34 osób, w tym:  
a) uprawnionych do bezpłatnego pobytu – 1 osoba,  
b) zobowiązanych do ponoszenia opłaty – 33 osób.  
 
Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu realizacji 
uchwały wyniosło 19 168,71 zł. 
 

32 Uchwała Nr XXXV/628/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji programu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą "Pakiet zdrowotny dla 
kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Realizatorem trwającego od listopada 2020 r. programu jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych 
Usług Medycznych. W drugim półroczu 2021 r. ze świadczeń (kosultacje i badania specjalistyczne) 
w ramach programu skorzystały 4 osoby. Łącznie od grudnia 2020 r. z programu skorzystało 
12 kombatantów.  Łączna kwota środków przekazanych dotychczas na realizację programu to 
kwota w wys. ok. 92 000,00 zł. 
 

33 Uchwała Nr XXXV/633/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji programu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą "Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h 
dla mieszkańców Poznania na lata 2021–2023". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Realizatorem trwającego od stycznia 2021 r. programu jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych 
Usług Medycznych. W I półroczu 2021 r. z programu skorzystało ok. 700 mieszkańców, a łączny 
koszt wyniósł 547 121,00 zł. W II półroczu 2021 r. z usług dostępnych w Punkcie skorzystało nie 
mniej niż 1 200 osób, w tym: 
· 380 osób skorzystało z porady w formie zdalnej (teleporady), 
· 60 osób obcojęzycznych uzyskało poradę,  
· 5 osób ze specjalnymi potrzebami związanymi z ich niepełnosprawnością skorzystało z w pełni 
dostosowanej do ich potrzeb konsultacji. 
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Łącznie w 2021 roku w Punkcie Profilaktyki Intymnej, finansowanym z budżetu Miasta, odnotowano 
nie mniej niż 1 900 wizyt.  
Koszt realizacji programu w 2021 r. to ok. 720 000 zł z przewidzianych 1 115 000,00 zł. 
 

34 Uchwała Nr XXXVI/643/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Realizacja programu rozpoczęła się 1 września 2021 r. Realizatorem jest Uniwersyteckie Centrum 
Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.  W dniu 6.12.2021 r. Realizator złożył wymagane 
raporty z realizacji programu, a 15.12.2021 r. został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących 
finansowania programu. Realizator pobrał tylko pierwszą zaliczkę przewidzianą w umowie na 
realizację programu w kwocie 73 500,00 zł. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty dotacji 
zaplanowanej na 2021 r., w dniu 21.12.2021 r. został podpisany aneks dotyczący zmian 
w finansowaniu programu. 
Koszt rzeczywisty programu będzie znany po weryfikacji sprawozdania, które Realizator winien 
złożyć do 30.01.2022 r. 
Rocznie z programu powinno skorzystać ok. 7460 dzieci, jednak w  2021 r. w związku z pandemią, 
nauczaniem zdalnym oraz kwarantanną odbywającą się w szkołach, z programu skorzystało tylko 13 
uczniów. 
 

35 Uchwała Nr XXXVIII/666/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2020 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 2021 rok.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W II półroczu 2021 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 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych i realizacji 
zadań publicznych. 
 

36 Uchwała Nr XLI/722/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Zabezpieczenie płodności na przyszłość 
u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Celem głównym programu jest wsparcie psychoonkologiczne i zabezpieczenie płodności na okres 24 
miesięcy u 30% mężczyzn i kobiet w wieku 18-40 lat zamieszkałych w Poznaniu, u których 
zdiagnozowano chorobę nowotworową. Realizatorem programu jest Ginekologiczno-Położniczy 
Szpital Kliniczny w Poznaniu. Realizator zgłosił ryzyko niewykonania  ilości procedur wskazanych 
w umowie i w związku z tym zostały podpisane 2 aneksy zmniejszające kwotę przeznaczoną na 
realizację programu w 2021 r. 
W drugim półroczu 2021 r. w progamie wzięło udział 7 osób. Łącznie od początku trwania programu 
wzięło w nim udział 8 osób (2 kobiety i 5 mężczyzn). Koszt rzeczywisty programu jest w trakcie 
weryfikacji. 
 

37 Uchwała Nr XLII/739/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie przyjęcia 
programu pn. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej 
i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2025. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Kierunek: Rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami 
umożliwiających im samodzielne pełnienie ról społecznych 
 
Zadanie: Zapewnienie pełnego dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej, kompleksowej 
pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich 
rodzinom.  
Dofinansowano 6 projektów na łączną kwotę 398 400 zł. Wsparcie otrzymało 109 dzieci. 
W ramach projektów prowadzone były zajęcia usprawniające tj. fizjoterapia, terapia pedagogiczna, 
terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia neurologopedyczna, terapia ręki, EEG-
Biofeedback, integracja sensoryczna, integracja bilateralna oraz sensomotoryczna terapia widzenia, 
kynoterapia oraz działania pomagające w odnalezieniu się dziecka w nowej sytuacji życiowej. 
 
Zadanie: Stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestnictwa w terapii 
zajęciowej. 
W Poznaniu funkcjonuje 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które oferują łącznie 324 miejsca. W II 
półroczu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
przekazano do warsztatów kwotę 3 514 752,00 zł. 
 
Zadanie: Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych. 
1. W ramach dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego przyjęto 9 wniosków, zawarto umowy na 
łączną kwotę 24 587,79 zł. Dofinansowanie wynosiło 80% kwalifikowanego kosztu zakupu 
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przedmiotu dofinansowania i nie więcej niż 5 krotność przeciętnego wynagrodzenia. Najczęściej 
kupowanym sprzętem były rowery stacjonarne i bieżnie elektryczne. 
2. Na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
w omawianym okresie pozytywnie rozpatrzono 270 wniosków przyznając tym samym 
dofinansowanie na kwotę 873 953,34 zł. Dofinansowanie wynosiło do 150% sumy kwoty limitu 
wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego w zakupie. Najczęściej 
dofinansowanymi przedmiotami były aparaty słuchowe, pieluchomajtki, ortezy oraz wózki 
inwalidzkie. 
 
Zadanie: Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej. 
Dofinansowano 12 projektów na łączną kwotę 2 958 100 zł. Ośrodki te 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. Są to placówki dzienne lub 
całodobowe. 
 
Zadanie: Prowadzenie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób 
z niepełnosprawnościami m. in. poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania 
profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne. 
Dofinansowano 12 projektów na łączną kwotę 559 790 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. 
 
Zadanie: Rozwijanie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla 
dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie 
wspomaganym usług specjalistycznych 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 48/2020 podpisano umowę dotyczącą 
kontynuacji trwałości projektu „Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnością 
intelektualną z terenu miasta Poznania” z Fundacją „Tak dla Samodzielności”. Projekt finansowano 
kwotą: 1 116 500,00 zł.  
W ramach zadania w II półroczu 2021 r. odbyły się dwa pobyty krótkookresowe (czas trwania 
jednego pobytu trzy miesiące) dla 8 osób oraz sześć treningów mieszkaniowych (czas trwania 
jednego treningu – jeden miesiąc) dla 18 osób. 
Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2020 – 30.09.2022. 
Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KONICZYNKA w ramach 
zadania pn. ”Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną ”prowadziło mieszkanie chronione wspierane dla 6 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Prowadzone były treningi i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, w zakresie samoobsługi, zdrowego 
żywienia, dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, higieny osobistej, 
odpowiedniego doboru odzieży, ubierania się, przemieszczania się, znajomości topografii domu, 
najbliższej okolicy, miasta, umiejętności załatwiania spraw osobistych. Udzielana jest również 
pomoc psychologiczna oraz pomoc wytchnieniowa. 
Kwota dofinansowanie 210 000,00 zł. 
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Zadanie: Rozwijanie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2021 podpisano z Fundacją SOWELO 
umowę dotyczące realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 
ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
Program adresowany był 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, oraz dla dzieci do 16 roku życia 
i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
W ramach projektu przewidziane zostało: 
- świadczenie usług asystenckich dla 15 dzieci w wieku do 16 r.ż. w wymiarze 1680 godzin; 
- świadczenie usług asystenckich dla 102 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 
w wymiarze 7517 godzin; 
- świadczenie usług asystenckich dla 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym 
w wymiarze 3195 godzin. 
Źródła finansowania: 
- Środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 539 430 zł,  
- Środki z budżetu Miasta w kwocie 160 000 zł przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu 
przez organizację pozarządową. 
Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. 
2. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2022 podpisano umowę z Fundacją 
Sowelo dotyczącą realizacji projektu pn. ”Nasz asystent, Twoja niezależność IV”. Projekt będzie 
realizowany od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r.  
Koszt dofinansowania: 70 000 zł. 
Beneficjentami projektu i odbiorcami usług są: 
- pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia 
niepełnosprawności zamieszkujące w Poznaniu (projekt obejmuje wszystkie rodzaje 
niepełnosprawności osoby głuche, niewidome, niepełnosprawne ruchowo i inne, 
o zakwalifikowaniu do projektu decyduje się na podstawie orzeczenia). 
Oraz dla dzieci do 16 roku życia i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Usługa obejmowała asystowanie, wspieranie osoby z niepełnosprawnościami w codziennych 
czynnościach takich jak np.: przemieszczaniu się po za domem, w tym środkami komunikacji 
publicznej, wizyta w urzędzie, u lekarza, w sklepie, kinie, na basenie. Asystent pomagał w zrobieniu 
zakupów pomagał w drobnych pracach, takich jak wymiana żarówki, przeczyta czasopisma lub 
książkę, napisać pismo do urzędu. Osoby wykonujące usługi asystenckie zostały wcześniej 
przeszkolone w zakresie współpracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto 
asystenci otrzymywali wsparcie w postaci superwizji. 
 
Zadanie: Rozwijanie różnorodnych form usług wspierających rodziny z dziećmi 
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z niepełnosprawnością.  
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2022 podpisano umowę z Fundacją Dom 
Autysty, na organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem podczas ferii 
zimowych i wakacji letnich. Projekt dofinansowano kwotą 30 000 zł. 
 
Zadanie: Rozwijanie różnorodnych form opieki wytchnieniowej dla rodzin i opiekunów 
faktycznych osób z niepełnosprawnościami. 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2021 sfinansowano następujące projekty: 
1. „Rozwój usług asystenckich i oferty mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną” Fundacji Tak dla Samodzielności na kwotę 15 000 zł.  
Projekt obejmował prowadzenie działań reahabilitacyjno-terapeutycznych dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników pobytów krótkookresowych i treningów 
samodzielności w mieszkaniach wspomaganych w których przebywające pod opieką specjalistów 
osoby przygotowywane były do prowadzenia samodzielnego życia.  
2. „Letnie pogotowie wytchnieniowe” Fundacji Pogody na kwotę 20 000 zł. Projekt dotyczył 
organizacji zindywidualizowanej i elastycznej opieki wytchnieniowej dla opiekunów dzieci 
i zależnych dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania zorganizowane zostały 
usługi opieki wytchnieniowej w ramach kilkugodzinnego pobytu (łącznie 320 h). Usługi były 
świadczone na terenie obiektów rekreacyjnych nad jeziorem Rusałka lub w sytuacji tego 
wymagającej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 
 
Kierunek: Niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej 
 
Zadanie:  Zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie projektowania 
i wykonawstwa.   
1. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych opiniowała w II półroczu 2021 r. 
następujące projekty architektoniczne pod kątem dostępności: 
- Poczekalnia pasażerska w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła 
transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”. 
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1na os. Pod 
Lipami 106 w Poznaniu. 
2. W dniu 06.10.2021 r. Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie 769/2021/P w sprawie 
procedowania wniosków o zapewnienie dostępności i skarg na brak zapewnienia dostępności ww. 
zarządzenie wprowadza Instrukcję w sprawie procedowania wniosków o zapewnienie dostępności 
i skarg na brak zapewnienia dostępności w wymiarach: architektonicznym, cyfrowym, jak 
i informacyjno-komunikacyjnym, które są kierowane do wydziałów, biur i miejskich jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania. Zarządzenie nr 769/2021/P jest zgodne z wytycznymi 
zawartymi w art. 29 i 30 oraz 31 i 32 ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Celem zarządzenia jest 
skoordynowanie działań wydziałów, biur i miejskich jednostek organizacyjnych w kierunku pełnej 
i prawidłowej realizacji wniosków o zapewnienie dostępności i procedowania skarg na brak 
zapewnienia dostępności. Zarządzenie  wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiedź 
wnioskodawcą oraz terminową realizację wniosków.  
3. W dniu 8.11.2021 r. odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli organizacji działających na rzecz 
osób niedowidzących i niewidomych, przedstawicieli ZDM, przedstawicieli ZTM, przedstawicieli 
Miejskiej społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicieli Biura Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania. Przedmiotem spotkania było omówienie spraw 
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dotyczących wyłączania sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej na wybranych skrzyżowaniach. 
 
Zadanie: Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób z niepełnosprawnością, 
indywidualnych barier transportowych oraz barier w poruszaniu i w komunikowaniu się (w tym 
dostępności cyfrowej). 
1. W zakresie barier technicznych w II półroczu pozytywnie rozpatrzono 72 wnioski, przyznano 
dofinansowanie na łączną kwotę 519 502,23 zł. Dofinansowanie wynosiło 95% kwalifikowanego 
kosztu zakupu przedmiotu dofinansowania i nie więcej niż 15 krotność przeciętnego 
wynagrodzenia. Najczęściej kupowanym sprzętem były łóżka rehabilitacyjne, schodołazy oraz 
podnośniki transportowe.  
2. W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu pozytywnie rozpatrzono 94 wnioski i zawarto 
umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 281 107,02 zł. Dofinansowanie wynosiło 95% 
kwalifikowanego kosztu zakupu przedmiotu dofinansowania i nie więcej niż 15 krotność 
przeciętnego wynagrodzenia. Najczęściej kupowanym sprzętem były laptopy, komputery 
stacjonarne oraz smartfony. 
3. W ramach likwidacji barier architektonicznych w II półroczu zostało podpisanych 42 umów na 
łączną kwotę 731 504,98 zł. W przypadku tego zadania dofinansowanie wynosił 95% 
kwalifikowanego kosztu zakupu przedmiotu dofinansowania i nie więcej niż 15 krotność 
przeciętnego wynagrodzenia. Najczęściej wnioskowanymi pracami jest: dostosowanie łazienki, 
likwidacja progów, zakup i montaż platformy. 
 
Zadanie: Zapewnienie usługi indywidualnego przewozu osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach realizacji usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami w systemie „radio taxi”, 
realizowanych przez Firmę Euro Taxi, w II półroczu 2021 r. wykonano 37 przewozów 
indywidualnych i grupowych. 
 
Zadanie: Zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej 
Przygotowano 4 teksty łatwe w czytaniu opisujące procedury załatwiania w Urzędzie Miasta 
Poznania następujących spraw: 
- jak otrzymać kartę wędkarską w Urzędzie Miasta Poznania, 
- jak otrzymać poradę prawną dla konsumenta, 
- jak złożyć petycję do Prezydenta Miasta Poznania, 
- jak złożyć skargę lub wniosek w Urzędzie Miasta Poznania. 
 Ponadto opracowano w formie tekstu łatwego w czytaniu następujące dokumenty: 
- Kierunki działań i zadania M. Poznania na rzecz integracji społecznej. i zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025,   
- Raport z działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu w 2020 roku. 
Teksty łatwe do czytania są uproszczoną wersją tekstów o skomplikowanej treści, co umożliwia ich 
lepsze zrozumienie. 
 
Kierunek: Pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób 
z niepełnosprawnościami. 
 
Zadanie: Wspieranie i promowanie imprez integracyjnych organizowanych przez środowisko osób 
z niepełnosprawnościami o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. 
1. „Dajemy zielone światło osobom z MPD”, realizator - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Dorosłych 
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z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "ŻURAWINKA”; mały grant w kwocie 10 000 zł. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu w Poznaniu w październiku 2021 r. wielu wydarzeń 
artystycznych, terapeutycznych i edukacyjnych związanych z obchodzonym w dniu 06.10. 21 r.  
Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Wydarzenia odbyły się w ramach 
Poznańskiego Tygodnia MPD.  
2. „Pozytywnie nakręceni 3” - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym "ŻURAWINKA"; mały grant w  kwocie 10 000 zł. 
Zadanie polegało na zorganizowaniu 2 imprez plenerowych tj. 2 pikników: „Dzień na wsi” 
i „Pożegnanie Lata", o charakterze rekreacyjnym i aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami 
oraz dwóch trzygodzinnych warsztatów plastycznych, w tym jednego zorganizowanego w plenerze 
nad jeziorem Rusałka, a drugi w gospodarstwie agroturystycznym. W piknikach wzięło udział po 15 
osób z niepełnosprawnością wraz z opiekunami.  
 
Zadanie: Wspieranie i promowanie imprez i działań integracyjnych organizowanych przez rady 
osiedli.  
1. „Na Grunwaldzie RAZEM uczymy się i bawimy”,  realizator - POZYTYWNIA; mały grant w kwocie 
5000 zł. 
Projekt polegał na cyklu  integracyjnych warsztatów języka migowego dla dzieci z rodzicami - 
zarówno słyszących jak i niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu. Poza nauką migania 
w programie uwzględnione zostały treści zachęcające do integracji oraz wiedza o kulturze głuchych. 
Ponadto zorganizowano festyn sąsiedzki. W warsztatach języka migowego wzięło udział 27 osób 
a w warsztatach plastycznych i przyrodniczych uczestniczyło 29 osób. W festynie wzięło udział 150 
osób. 
2. „Organizacja warsztatów ceramicznych dla osób z niepełnosprawnościami”, realizator -  
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Amikus". Grant w kwocie 3 000 zł. 
Projekt polegał na cyklu warsztatów - praca w glinie. Jest to uznana terapeutyczna metoda 
rehabilitacji, która wyzwala wyobraźnię i otwiera nowy sposób wyrażania emocji. Atutem terapii  
jest jej rzeczowy rezultat w postaci gotowych przedmiotów, które osoby z niepełnosprawnością 
mogą wykorzystać w codziennym życiu posiadając satysfakcję z wykonanej pracy. W warsztatach 
uczestniczyły 24 osoby. 
3. „Turystyka górska – dobrym kierunkiem zmian”, realizator -  Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu.  Grant w  kwocie: 4 500 zł. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano tzw. górski obóz przetrwania dla dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualna lub sprzężoną. W obozie wzięło udział 16 osób  
niepełnosprawnością i 4 opiekunów 
4.„Wycieczki krajoznawczo - rekreacyjne jako forma usprawniania psychofizycznego dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie”, realizator - Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Sokoły. Grant w kwocie 4 450 zł. 
W ramach projektu zorganizowano wycieczkę połączoną ze zwiedzaniem, która umożliwiła 
wdrożenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego poprzez szerzenie kultury oraz trening 
właściwych zachowań społecznych w miejscach publicznych. W znacznym stopniu wpłynęło to na 
poprawę wizerunku osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. W projekcie wzięło udział 44 
osoby, w tym 24 osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie. 
5. "Łazarski przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami, czyli nurtu outsider art/brut now - 
Via Activa „,  realizator -  Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne".  Grant 6 350 zł. 
W ramach projektu przeprowadzono przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami wraz 
z integracyjnymi artystycznymi warsztatami i z integracyjnymi wieczorami muzycznymi 
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i tanecznymi.  
6. „Organizacja spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami”, realizator 
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Amikus". Grant w  kwocie 3 300 zł. 
W ramach projektu zorganizowano spotkanie wraz z częścią artystyczną w formie świątecznego 
koncertu oraz poczęstunkiem będzie miało charakter lokalny zmierzający do integracji środowiska 
osób z niepełnosprawnościami.  
7. „Tramwajada”,  realizator – Stowarzyszenie Oś 64. Grant w kwocie 6 500 zł. 
Projekt polegał na cyklu warsztatów stymulujących osoby z niepełnosprawnością na wielu 
poziomach oraz wycieczki tramwajem z przewodnikiem. Z projektu skorzystało 15 uczestników. 
 
Zadanie: Rozwijanie współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnościami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  
Komisja Dialogu Obywatelskiego. 
W drugim półroczu 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 
Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkanie 
w październiku zostało przeprowadzone stacjonarnie w Poznańskim Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Chwaliszewo 75.Pozostałe trzy spotkania odbyły 
się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM. Program spotkań obejmował m.in. prezentację :  
projektu „Do Celu”, programu „Wolontariat do Poznania”, prezentację pojazdów ułatwiających 
korzystanie z miejskich kąpielisk przez osoby z niepełnosprawnościami, prezentację działań 
Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, podsumowanie działań w ramach 
Poznańskiego Tygodnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego, przedstawienie postępu prac 
utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu, omówienie najważniejszych elementów 
Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w kontekście realizacji zadań Miasta Poznania przez organizacje pozarządowe, przedstawienie 
informacji o planowanych otwartych konkursach Miasta Poznania dla organizacji pozarządowych na 
2022 rok. W drugim półroczu 2021 r. w spotkaniach uczestniczyło 79 osób. 
 
Zadanie: Edukacja społeczna i obywatelska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin 
1. „Razem łatwiej” realizator Fundacja Św. Wojciech Grant w kwocie 5 210 zł. 
Celem projektu było uwrażliwienie dzieci pełnosprawnych na obecność w społeczeństwie 
niewidomych i niedowidzących dzieci. Projekt miał ukazać problem barier, na które natrafiają dzieci 
niewidome i niedowidzące w codziennym życiu oraz kształtowanie właściwych postaw 
przejawiających się wrażliwością, zrozumieniem i prawidłowym udzielaniem pomocy. 
2. Ośrodek Informacji i Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób z Niepełnosprawnościami WIFOON 
2020. Realizator - Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, dotacja 30 000 
zł. 
W drugim półroczu 2021 r. udzielono 27 porad prawnych.  
 
Kierunek: Integracja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. 
 
Zadanie: „Zwiększanie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami” 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiadał 255 ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami na 
terenie miasta Poznania.  
W wyniku zastosowania instrumentów rynku pracy: 
- jedna osoba odbyła staż na stanowisku pracownik biurowy w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
- dwie osoby wykonywały prace interwencyjne na stanowiskach: architekt, magazynier, 
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- jedna osoba uzyskała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży gier 
oraz akcesoriów modelarskich. 
W wyniku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (PO WER oraz WRPO):  
- cztery osoby odbyły staż na stanowiskach: urzędnik podatkowy, pracownik ds. logistyki, 
sekretarka, technik prac biurowych.  
Zatrudnienie otrzymały trzy osoby. 
- jedenaście osób ukończyło szkolenia z zakresu: obsługa komputera od podstaw, eksploatacji, 
pomiarów i dozoru urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kVi powyżej 1kV,  księgowość 
komputerowa, excel z ECDL. 
Zatrudnienie otrzymało pięć osób. 
W ramach pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w II półroczu dofinansowanie 
obejmujące semestr letni 2020/2021 przyznano 82 studentom, na łączną kwotę 114 869,81 zł. 
Natomiast dofinansowanie do semestru zimowego 2021/2022 uzyskały 103 osoby na kwotę łączną 
237 543,55 zł. 
 
Zadanie: „Rozwój i dostosowanie usług prozatrudnieniowych adresowanych do osób 
z niepełnosprawnościami”  
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 
Poznańskie Centrum Wsparcia Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami. 
 
Zadanie: „Wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami ze strony 
pracodawców otwartego rynku pracy”; podejmowano następujące działania: 
Rozwój Centrum Integracji Zawodowej. 
W Poznańskim Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych świadczono 
następujące usługi: 
1. doradztwo psychologiczne – Odbywały się spotkania w celu diagnozy indywidualnych możliwości 
w kontekście aktywizacji zawodowej na podstawie wywiadu diagnostycznego (diagnoza możliwości 
psychofizycznych Beneficjenta do podjęcia zatrudnienia. Przeprowadzano ocenę możliwości 
aktywizacji, motywacji, czynników wspierających i utrudniających osiągniecie celu zawodowego) - 
opinia psychologiczna. 
Z doradztwa skorzystały dwadzieścia cztery osoby. 
2. doradztwo zawodowe – Spotkania dotyczyły tworzenia Indywidualnego Planu Działania. 
Prowadzono rozmowy dotyczące motywacji do podjęcia pracy, motywowania do kształcenia się, 
dotychczasowych doświadczeń zawodowych, kompetencji i planów zawodowych. Spotkania 
zakończone były wspólnym zweryfikowaniem planów zawodowych pod kątem zdrowotnym, 
ekonomicznym i społecznym oraz omówieniem stanowisk, na których mógłby pracować Uczestnik. 
Z doradztwa skorzystały dwadzieścia cztery osoby. 
3. rozwijanie zatrudnienia wspomaganego – Asystenci pracy.   
Udzielano merytorycznego oraz praktycznego wsparcia, polegającego na zwiększaniu 
samodzielności osoby z niepełnosprawnością w procesie poszukiwania pracy. Prowadzono 
rozmowy o metodach poszukiwania pracy, pomagano w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych 
oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. Poszukiwano ofert pracy wraz z beneficjentem; nawiązywano 
kontakt z potencjalnym pracodawcą. 
Z doradztwa skorzystały dwadzieścia cztery osoby. 
Współpraca z pracodawcami realizowana była poprzez nawiązywanie nowych kontaktów oraz 
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podtrzymywaniu kontaktów już nawiązanych. W ramach wzajemnej współpracy pracodawcy mieli 
możliwość nawiązywania kontaktu z potencjalnymi pracownikami poprzez Centrum. Pracodawcy 
mają też stałą możliwość uzyskiwania pomocy ze strony pracowników Centrum we wszystkich 
aspektach związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 
Z usług Centrum w II półroczu skorzystały dwadzieścia cztery osoby oraz sześćdziesięciu jeden 
pracodawców. Zatrudnienie na otwartym rynku pracy podjęło dziesięć osób a dwie osoby 
w zakładzie pracy chronionej. 
 
Zadanie: „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 w zapewniano 18 miejsc dla dzieci 
z niepełnosprawnością oraz zagrożonymi 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 było od 1 wrzesień 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. 
 
Kierunek: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie 
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji. 
 
Zadanie: Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji. 
1. Podjęto 18 interwencji w indywidualnych sprawach osób z niepełnosprawnościami. Głównym 
przedmiotem interwencji było zapewnienie  dostępności przestrzeni miejskiej, komunikacji 
miejskiej, portu lotniczego. 
2. udzielanie porad prawnych: 
Ponad 50 osobom udzielono porad i informacji o możliwości wsparcia w zakresie aktywizacji 
zawodowej, rehabilitacji społecznej oraz transportu. 
 

38 Uchwała Nr XLII/741/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Programu naprawczego na rok 2021 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ”.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu realizował w 2021 roku 
założenia przyjętego Programu.  W II półroczu 2021 r. przekazana została do Przewodniczącej 
Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych informacja o stanie realizacji programu za I półrocze. 
 

39 Uchwała Nr XLII/742/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu na 
okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
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Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu realizował w 2021 roku założenia przyjętego Programu.  
W II półroczu 2021 r. przekazana została do Przewodniczącej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej 
i Zdrowia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych informacja o stanie realizacji 
programu za I półrocze.  
W związku z poniesioną stratą netto za 2020 rok Szpital został zobligowany do sporządzenia 
kolejnego programu naprawczego, w myśl zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej. 
 

40 Uchwała Nr XLII/743/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Programu naprawczego - aktualizacja - sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka 
Specjalistycznych Usług Medycznych”.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych realizował w 2021 roku założenia 
przyjętego Programu.  W II półroczu 2021 r. przekazana została do Przewodniczącej Komisji 
Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
informacja o stanie realizacji programu za I półrocze.  
W związku z poniesioną stratą netto za 2020 rok Szpital został zobligowany do sporządzenia 
kolejnego programu naprawczego, w myśl zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej. 
 

41 Uchwała Nr XLIII/760/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r w sprawie 
ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 
2022 r.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Celem wprowadzenia uchwały jest częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku 
niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt od 1 września 2020 r. do 28 lutego 
2021 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 okresie od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 
2022 r. lub w przypadku kiedy dziecko korzystało już z poznańskiego świadczenia żłobkowego. 
Świadczenie przysługuje w wysokości 600,00 zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji dochodowej, 
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
a) 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; 
b) zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek. 
W okresie od lipca do grudnia 2021 r. na mocy uchwały wypłacono świadczenie statystycznie dla 
106 dzieci. Na Poznańskie Świadczenie Żłobkowe wydatkowano w roku 2021 r. kwotę 788 400,00 zł. 
 

42 Uchwała Nr XLIV/785/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 31.12.2021 
Miejska jednostka budżetowa działać winna na podstawie statutu nadanego przez radę miasta. 
Przedmiotowa uchwała stanowi realizację ww. obowiązku. Przyjęty statut dostosował zapisy do 
aktualnego stanu prawnego, zakresu realizowanych zadań i sprzyja efektywnemu działaniu 
Jednostki. 
Obecnie procedowany jest projekt zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu. 
 

43 Uchwała Nr XLV/794/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie ustalenia 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania polegających na przygotowaniu i wdrożeniu 
na terenie Miasta Poznania programu preferencji dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, 
Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Ulgi/zniżki w ramach realizacji uchwały wprowadziły następujące instytucje kultury: Teatr 
Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Polski, Muzeum 
Archeologiczne, Estrada Poznańska, CK Zamek, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Centrum 
Sztuki Dziecka. 
 
Z kolei POSiR w 2021 roku nie podjął działań w związku z realizacją uchwały - kierunki działania 
zostaną ustalone i wdrożone w 2022 roku. 
 

44 Uchwała Nr XLV/807/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Realizacja programu rozpoczęła się 1 września 2021 r. Realizatorem programu jest Hospital 
Investment Group Diagnostyka sp. z o. o., który pobrał wszystkie zaplanowane w umowie zaliczki 
w kwocie 295 000,00 zł i złożył wymagane raporty zgodnie w umową i ustaleniami. Rocznie 
z programu powinno skorzystać 1 000 uczestniczek. Koszt rzeczywisty programu oraz liczba 
beneficjentów będą znane po weryfikacji sprawozdania, które Realizator winien złożyć do 
30.01.2022  r. 
 

45 Uchwała Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie przekształcenia 
Domu Dziecka Nr 2 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Przepisy wykonawcze z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 
r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, obligują powiat do zapewnienia miejsc 
w jednej placówce dla nie więcej niż 14 wychowanków. Aby uzyskać standardy określone 
w ustawie, konieczne było przekształcenie Domu Dziecka Nr 2 w dwie placówki opiekuńczo-
wychowawcze: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom Pamiątkowa” oraz Placówkę 
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Opiekuńczo-Wychowawczą „Dom Filarecka”. Placówki rozpoczną działalność z dniem 1 stycznia 
2022 r. Zgodnie z paragrafem 3. uchwały Placówkom nadane zostały statuty. 

46 Uchwała Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie przekształcenia 
domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Przepisy wykonawcze z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 
r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, obligują powiat do zapewnienia miejsc 
w jednej placówce dla nie więcej niż 14 wychowanków. Aby uzyskać standardy określone 
w ustawie, konieczne było przekształcenie Domu Dziecka Nr 3 w dwie placówki opiekuńczo-
wychowawcze: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nasz Dom” oraz Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą „Zakątek”. Placówki rozpoczną działalność z dniem 1 stycznia 2022 r. Zgodnie 
z paragrafem 3. uchwały Placówkom nadane zostały statuty. 
 

47 Uchwała Nr L/925/VIII/2021 r. Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie osiedlenia 
się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2021 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała ma na celu realizację uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 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 osiedlenia się 
w Poznaniu. Na posiedzeniu Komisji ds. repatriacji i osiedlenia się w Poznaniu, po zapoznaniu się ze 
wszystkimi złożonymi wnioskami, uznano, że kandydatura rodziny B. była najlepsza. W związku 
z powyższym w czerwcu 2021 r. Komisja ds. repatriacji i osiedlenia się w Poznaniu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Państwa B.  i zaproponowała przekazanie im lokalu w celu zasiedlenia.  
Przyjazd rodziny i przekazanie mieszkania planowane jest na I kwartał 2022 r. 
 

48 Uchwała Nr L/926/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie osiedlenia się 
repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2021 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała ma na celu realizację uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 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 osiedlenia się 
w Poznaniu. Na posiedzeniu Komisji ds. repatriacji i osiedlenia się w Poznaniu, po zapoznaniu się ze 
wszystkimi złożonymi wnioskami, uznano, że kandydatura rodziny K. była najlepsza. W związku 
z powyższym w czerwcu 2021 r. Komisja ds. repatriacji i osiedlenia się w Poznaniu pozytywnie 
zaopiniowała wniosek pani K. i zaproponowała przekazanie jej lokalu w celu zasiedlenia.  
Przyjazd rodziny i przekazanie mieszkania planowane jest na I kwartał 2022 r. 
 

49 Uchwała Nr L/929/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie nadania 
statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała uchyla obowiązujący statut Poznańskiego Centrum Świadczeń (uchwała Nr 
XXXVI/642/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13.10.2020 r.) oraz uzupełnia katalog zadań 
statutowych realizowanych w Poznańskim Centrum Świadczeń o wprowadzanie do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków danych o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o czym 
mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
 

50 Uchwała Nr LI/949/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia 
Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Proponowana nowelizacja była konieczna z uwagi na zmianę z dniem 1 stycznia 2022 r. katalogu 
jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Zgodnie z uchwałami Nr 
L/923/VIII/2021 i Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2021 r. z dniem 1 stycznia 
2022 r. Dom Dziecka Nr 2 w Poznaniu zostanie przekształcony w Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą "Dom Pamiątkowa" oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Dom Filarecka", 
a Dom Dziecka Nr 3 w Poznaniu – w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Nasz Dom" oraz 
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Zakątek". 
Jednocześnie wprowadza się zmiany dotyczące obsługi dwóch jednostek w zakresie koordynacji bhp 
i ppoż., w odniesieniu do których ze względu na zapisy art. 23711 § 1 Kodeksu pracy oraz § 1 ust. 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704) konieczne było utworzenie własnych służb bhp z uwagi na 
zatrudnianie więcej niż 100 pracowników. 
 

51 Uchwała Nr LI/950/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 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 31.12.2021 
Proponowana nowelizacja była konieczna z uwagi na zmianę z dniem 1 stycznia 2022 r. katalogu 
jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Zgodnie z uchwałami Nr 
L/923/VIII/2021 i Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2021 r. z dniem 1 stycznia 
2022 r. Dom Dziecka Nr 2 w Poznaniu zostanie przekształcony w Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą "Dom Pamiątkowa" oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Dom Filarecka", 
a Dom Dziecka Nr 3 w Poznaniu – w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Nasz Dom" oraz 
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Zakątek". 
 

52 Uchwała Nr LI/951/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie realizacji ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu 
wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2021  
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Udzielono 2 osobom z niepełnosprawnością dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej 
w łącznej kwocie 70 000 zł. Działalności dotyczyły: montażu dodatkowych foteli w pojazdach 
samochodowych oraz świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach 
mieszkalnych. 
 

53 Uchwała Nr LIII/990/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie przyjęcia 
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 2022 rok. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Realizacja uchwały przypada na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 

54 Uchwała Nr LIII/998/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod 
warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu – wydał na podstawie uchwały :  
- 185 decyzji administracyjnych dla 118 osób w sprawie zasiłku okresowego i celowego pod 
warunkiem zwrotu,  
-1003 decyzji administracyjnych dla 839 osób w sprawie przyznania jednego gorącego posiłku 
dziennie, 
- 702 decyzje dla 1131 dzieci w sprawie przyznania posiłku w szkole.  
 
Wysokość dochodów przekazanych w II półroczu 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu realizacji 
uchwały wyniosło 19 258,80 zł. 
 

55 Uchwała Nr LIV/1027/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXV/631/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania 
statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Nowelizacja wprowadza możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka do żłobka przez 
rodziców/opiekunów prawnych, którzy są podatnikami wykonującymi czynności objęte ochroną 
informacji niejawnych lub związane z bezpieczeństwem państwa, dla których organem 
podatkowym jest organ wymieniony w art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa oraz określa, jakie dokumenty powinny zostać przez nich przedstawione. 
 

56 Uchwała Nr LVI/1056/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie realizacji ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu 
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wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021 – obszar D.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy programu realizowanego ze Środków PFRON. MOPR jako Realizator podpisał 
umowę z Funduszem, na jej podstawie zostały przyznane i wypłacone środki. Następnie podpisano 
umowę z Beneficjentem tj. WTZ "Koniczynka" na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z umową WTZ ma czas na rozliczenie do 15 kwietnia 2022 
r., następnie MOPR musi złożyć rozliczenie do PFRONu do 31 lipca 2022 r. 
 

57 Uchwała Nr LVII/1063/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Poznaniu na 2022 r. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii (zwany dalej MPPiRPAoPN) w Poznaniu na 2022 r. został przyjęty uchwałą Nr 
LVII/1063/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 r. 
Na realizację MPPiRPAoPN w Poznaniu na 2022 rok Miasto zaplanowało środki finansowe w kwocie  
20 368 744,00 zł. 
W 2022 roku w ramach MPPiRPAoPN realizowane są następujące cele szczegółowe:  
1) Propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocja adekwatnych postaw społecznych w obszarze 
zapobiegania uzależnieniom; 
2) Wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych o naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności; 
3) Zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji podejmowanych 
w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień; 
4) Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków 
ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  
5) Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania 
i kontrolowania realizacji Programu 
 
Cele, o których mowa powyżej, realizowane są poprzez szczegółowe zadania zlecane i powierzane 
realizatorom Programu, wyłonionym w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
niektórym jednostkom miejskim oraz podmiotom zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych w Poznaniu. 
 

58 Uchwała Nr LVII/1065/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie określenia 
kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji 
Społecznej stworzonego przez organizację pozarządową 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała określa kwotę jednostkową będącą podstawą do ustalenia kwoty dotacji na działalność 
centrów integracji społecznej na poziomie 600 zł brutto. Obecnie Miasto Poznań dotuje cztery 
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Centra Integracji Społecznej prowadzone przez organizacje pozarządowe. 
 

 
 
 
Ogółem uchwał Rady Miasta Poznania : 471 
Sporządził: Bartosz Wojciech
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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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała utraciła moc z dniem 06.07.2021 r., kiedy to przyjęta została przez Radę Miasta Poznania 
uchwała nr L/894/VIII/2021 ws. przyjęcia i wdrażania Polityki Mobilności Transportowej Miasta 
Poznania oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. 
 
W trakcie obowiązywania uchwały dotyczącej Polityki Transportowej Poznania podejmowano 
działania, aby realizować postawione tam cele w ramach poszczególnych podsystemów 
transportowych:   
1. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowo-ulicznej: budowano nowe drogi/ulice, np. ul. Nowe 
Zawady, Św. Wawrzyńca, Ptasia, Wałbrzyska oraz przebudowywano istniejące, np. ul. Gdyńska, 
Głogowska, Lechicka, Grunwaldzka. Zbudowano: sieć parkingów buforowych, dworce 
przesiadkowe, 4 parkingi "Parkuj i Jedź", wprowadzono obszary ze Strefą tempo 30, wdrożono 
system ITS.   
2. Rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej. Budowa nowych tras: wydłużenie PST, wydłużenie 
w kierunku Franowa i os. Żegrze, oraz przebudowywano sieć istniejącą, zakup niskopodłogowego 
ekologicznego taboru tramwajowego i autobusowego.  
3. Rozwój komunikacji kolejowej: bilet BUS-TRAMWAJ-KOLEJ, uruchomiono Poznańską Kolej 
Metropolitalną;  
4. Rozwój ciągów i stref dla ruchu pieszego: stworzenie zasad dostępności do transportu, 
stworzenie stref zamieszkania, oddawanie przestrzeni parkingowej dla pieszych kosztem miejsc 
parkingowych, budowa przejść naziemnych, przebudowa placów, skwerów, deptaków;  
5. Rozwój dróg rowerowych: znacząco wzrosła liczba/długość ścieżek rowerowych, wprowadzane są 
udogodnienia dla rowerzystów: kontrapasy, kontraruch, śluzy rowerowe, dedykowane przejazdy 
rowerowe, montowane są stojaki, powstał system Poznańskiego Roweru Miejskiego;  
6. Rozwój transportu towarów: stworzono system zatoczek ładunkowych w mieście, kontynuowano 
ograniczenia w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- od 06.08. do 27.08.2018 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- w dniach 27.01.2021r. - 17.02.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie, 
- w dniach 29.01.2021r. - 19.02.2021r. zostały przeprowadzone uzgodnienia, 
- w dniu 05.02.2021r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu. 
 
W dniu 19.10.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LIII/988/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7961 w dniu 29.10.2021 r. Uchwała 
weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

3 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 12.08. do 10.09.2020 r. odbyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 13.08.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu (w trybie zdalnym), 
- do 24.09.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 15.10.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu jest przygotowany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- w dniach 04.01.2021r. – 04.02.2021r. odbyło się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
planu, 
- w dniu 11.01.2021r. miała miejsce druga dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 18.02.2021r. trwało drugie zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
11.03.2021r., 
- w dniach 19.04.2021r. – 18.05.2021r. odbyło się trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
planu, 
- w dniu 27.04.2021r. miała miejsce trzecia dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 01.06.2021r., trwało trzecie zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
17.06.2021r., 
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- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania. 
 
W dniu 06.07.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr L/909/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu. Uchwała 
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5905 w dniu 21.07.2021 r. Uchwała weszła 
w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

4 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- przeprowadzenie I konsultacji społecznych do projektu mpzp w dniu  26.10.2010r., 
- zbieranie wniosków do planu od 28.10.2010r. do 18.11.2010r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta - 09.12.2010r., 
- opracowanie koncepcji planu, 
- przygotowywanie nowej wersji koncepcji projektu planu w związku ze zmianami wynikającymi 
z uchwalenia Studium, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- 26.10.2017 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 30.10. do 20.11.2017 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- prace nad planem wstrzymane do czasu wydania na jedną z działek pozwolenia na budowę, 
- wznowienie prac po wydaniu ww. pozwolenia na budowę, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- 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, 
- od 03.08. do 31.08.2020 r. odbyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 04.08.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu (w trybie zdalnym), 
- do 14.09.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 01.10.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- przygotowywanie projektu planu do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- w dniach 04.01.2021r. - 04.02.2021r. odbyło się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
planu, 
- w dniu 12.01.2021r. miała miejsce druga dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 18.02.2021r. trwało drugie zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
11.03.2021r., 
- w dniach 19.04.2021r. - 18.05.2021r. odbyło się trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
planu, 
- w dniu 26.04.2021r. miała miejsce trzecia dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 01.06.2021r. trwało trzecie zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
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17.06.2021r., 
- od 24.06.2021 r. do 15.07.2021r. - ponowne uzgadnianie z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 
- przygotowanie projektu planu do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu wraz ze 
zbieraniem uwag. 
 
W dniu 09.11.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LIV/1012/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część C" w Poznaniu. Uchwała 
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 8741 w dniu 23.11.2021 r.  Uchwała weszła 
w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

5 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- w dniach 11.12.2020r. - 05.01.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie i uzgodnianie,  
- w dniach 07.04.2021r. - 06.05.2021r. przeprowadzono wyłożenie do publicznego wglądu projekt 
planu, 
- w dniu 21.04.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 20.05.2021r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
27.05.2021r., 
- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania. 
 
W dniu 06.07.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr L/906/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Cytadela" w Poznaniu. Uchwała 
została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5892 w dniu 20.07.2021 r. Uchwała weszła 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

6 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała podjęta na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Uchwała zobowiązywała podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania 
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zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do pobierania opłat w wyskokości 
nie wyższej niż regulował to ww. dokument (uchwała obowiązywała do końca 2021 roku). 
Przedmiotową uchwałę zastępuje uchwała Nr LIII/997/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-
2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nowa uchwała zaczyna 
obowiązywać od dnia 01-01-2022 r). 
 

7 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchylona uchwałą Nr LII/965/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie zasad i 
trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami 
proekologicznymi. 
 
Na podstawie przedmiotowej uchwały oraz uchwał zmieniających przeprowadzano nabory 
wniosków na udzielenie dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami 
proekologicznymi w latach 2016-2021. 
 
Rok 2016: złożono 160 wniosków, w wyniku przeprowadzonej procedury wypłacono 104 dotacje na 
łączną kwotę 1.005.028,87 zł. 
Rok 2017: złożono 215 wniosków, w wyniku przeprowadzonej procedury wypłacono 127 dotacji na 
łączną kwotę 1.572.047,47 zł. 
Rok 2018: złożono 311 wniosków, w wyniku przeprowadzonej procedury wypłacono 180 dotacji na 
łączną kwotę 1.209.756,52 zł.  
Rok 2019: złożono 285 wniosków, w wyniku przeprowadzonej procedury wypłacono 182 dotacje na 
łączną kwotę 1.166.906,30 zł. 
Rok 2020: złożono 634 wnioski, w wyniku przeprowadzonej procedury przygotowano 415 umów 
dotacyjnych na łączną kwotę 7.136.389,00 zł. 
Rok 2021: złożono 798 wniosków, w wyniku przeprowadzonej procedury wypłacono dotacje dla 
594 umów na łączną kwotę 8.704.693,28 zł. 
 

8 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- 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, 
- w dniu 14.01.2021r. zakończono rozpatrywanie wniosków do projektu planu, 
- w dniach 27.01.2021r. - 17.02.2021r. odbyło się opiniowanie ustawowe oraz zostały 
przeprowadzone uzgodnienia projektu planu, 
- w dniach 19.05.2021r. - 18.06.2021r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 26.05.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym),  
- do dnia 02.07.2021r. - zbieranie uwag do projektu planu. 
 
W dniu 07.09.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LI/939/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej 
i Sianowskiej w Poznaniu. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7024 
w dniu 22.09.2021 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

9 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- trwa opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 05.10.2020r. do 26.10.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 19.10.2020r. do 02.11.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- w dniach 12.03.2021r. - 02.04.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie i uzgodnianie, 
- w dniu 02.04.2021r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
- od 11.06.2021 r. do 09.07.2021r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz 
z dyskusją publiczną i zbieraniem uwag (do 23.07.2021r). 
 
W dniu 07.09.2021r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LI/943/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" 
w Poznaniu. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7028 w dniu 
22.09.2021 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

10 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Na podstawie niniejszej uchwały zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegały grunty zajęte 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

214 
 

Lp Stan realizacji 

pod cmentarze oraz budowle lub ich części na nich posadowione, niepodlegające innym 
zwolnieniom ustawowym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 
związana bezpośrednio z utrzymaniem cmentarzy. 
Uchwała obowiązywała do dnia 30 czerwca 2021r., zatem ze zwolnienia określonego uchwałą w II 
półroczu 2021 r. nie skorzystał żaden podmiot. 
W okresie obowiązywania uchwały ze zwolnienia korzystał jeden podmiot - w 2016 oraz w 2017 
roku. Od roku 2018 ze zwolnienia nie korzystał żaden podmiot. 
 

11 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Zadanie zakończono i rozliczono przed Urzędem Marszałkowskim. Dofinansowanie z płatności 
końcowej zostało wypłacone. 
 

12 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została uchylona uchwałą Nr XLVII/869/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 
2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. 
 

13 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

215 
 

Lp Stan realizacji 

na dzień 31.12.2021 
Zadanie zakończono i rozliczono przed Urzędem Marszałkowskim. Dofinansowanie z płatności 
końcowej zostało wypłacone. 
 

14 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 13.11.2020r. do 04.12.2020 r. odbyło się opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- trwa przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- w dniach 07.04.2021r. - 06.05.2021r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 13.04.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 20.05.2021r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
10.06.2021r., 
- w dniach 21.06.2021r. – 12.07.2021r. - ponowne uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków. 
 
W dniu 07.09.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LI/941/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J. H. Dąbrowskiego" w Poznaniu.  
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7026 w dniu 22.09.2021 r. Uchwała 
weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

15 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 
terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
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- 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, 
- od 12.08. do 10.09.2020 r. odbyło się III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 26.08.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 24.09.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 15.10.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu przygotowany do przedłożenia Radzie Miasta Poznania celem uchwalenia, 
- w dniu 09.03.2021r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę ws. konieczności dokonania zmian 
i ponowienia procedury sporządzenia mpzp, 
- w dniach 06.04.2021r. - 06.05.2021r. odbyło się czwarte wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu planu, 
- w dniu 12.04.2021r. miała miejsce czwarta dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 20.05.2021r. trwało czwarte zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto 
w dniu 10.06.2021r., 
- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania. 
 
W dniu 06.07.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr L/905/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej 
w Poznaniu. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5881 w dniu 20.07.2021 
r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

16 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała realizowana była przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne (w części zapisów, które 
nie zostały uchylone przez WSA) – została uchylona na mocy uchwały Nr LVI/1048/VIII/2021 Rady 
Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. 
 

17 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 
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na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- w dniach 18.12.2020r.-15.01.2021r .odbyło się ustawowe opiniowanie oraz zostały 
przeprowadzone uzgodnienia, 
- w dniach 25.01.2021r.-15.02.2021r. zostały przeprowadzone drugie uzgodnienia, 
- w dniach 24.03.2021r.-23.04.2021r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 15.04.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 07.05.2021r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
27.05.2021r., 
- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania. 
 
W dniu 06.07.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr L/907/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu 
- rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. 
Z 2021 r. poz. 5893 w dniu 20.07.2021 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia. 
 

18 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 13.11. do 04.12.2020 r. odbyło się opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- w dniach 19.05. - 18.06.2021r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 25.05.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 02.07.2021r. zbierane są uwagi do projektu planu. 
 
W dniu 07.09.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LI/940/VIII/2021 w sprawie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia 
Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. 
poz. 7025 w dniu 22.09.2021 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

19 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- 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, 
- od 27.07. do 18.08.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 27.08. do 11.09.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- w dniu 21.01.2021r. zakończono rozpatrywanie wniosków do projektu planu,  
- w dniach 27.01. - 17.02.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie oraz zostały przeprowadzone 
uzgodnienia, 
- w dniach 07.04. - 07.05.2021r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 22.04.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 21.05.2021r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
10.06.2021r., 
- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania. 
 
W dniu 06.07.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr L/908/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5904 w dniu 21.07.2021 r. Uchwała 
weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

20 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. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwałą Nr XXXIX/680/VIII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. Rada Miasta postanowiła o przystąpieniu 
do związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Związek ten ma pełnić 
funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. Pierwotnie zakładane było rozpoczęcie pełnienia przez 
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związek ww. funkcji począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. W dniu 8 czerwca 2021 r. Miasto Poznań 
zostało powiadomione przez Starostę Poznańskiego, który przyjął na siebie rolę koordynacji działań 
niezbędnych dla powstania ww. związku, iż z uwagi na kwestie związane z kolejnymi etapami 
procedury prawnej prowadzącej do powstania związku, związek uzyska najprawdopodobniej 
podmiotowość prawną po dacie 1 lipca 2021 r. Z uwagi na powyższe konieczne było przedłużenie 
okresu powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich do momentu uzyskania podmiotowości prawnej przez związek powiatowo-gminny 
„Wielkopolski Transport Regionalny”. 
Ostatecznie Związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu 
został zarejestrowany w dniu 16.06.2021r. (poz. 15 Wykazu, prowadzonego w Ministerstwie Spraw 
Wewnetrznych i Administracji - https://www.gov.pl/web/mswia/zarejestruj-zmien-statut-lub-
wyrejestruj-zwiazek-miedzygminny-zwiazek-powiatow-zwiazek-powiatowo-gminny). W Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 28 czerwca 2021r., poz 5160 zamieszczone 
zostało Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.w sprawie ogłoszenia 
statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Wielkopolski Transport Regionalny"z siedzibą 
w Poznaniu. Tym samym przedmiotowa uchwała została zrealizowana. 
 

21 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 28 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Międzynarodowe Targi 
Poznańskie sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 49/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 64.318.000,00 zł (do kwoty 352.666.000) 
poprzez wniesienie przez Miasto Poznań do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego nieruchomości 
zlokalizowanej w Parku im. Jana Kasprowicza (działki nr: 8, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 20/78, 20/86, 
20/39, 20/93, 20/83, 21/5, 21/1, 20/24, 20/26) oraz wkładów pieniężnych w wysokości 3.840.000 zł 
(przez każdego ze Wspólników, tj. Miasto Poznań oraz Województwo Wielkopolskie). Podwyższenie 
kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 listopada 2021 r. 
 

22 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- przygotowywanie etapu zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- od 30.11. do 21.12.2020 r. odbyło się opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- od 14.12. do 31.12.2020 r. miały miejsce II konsultacje społeczne, 
- w dniu 13.05.2021r. zakończono rozpatrywanie wniosków do projektu planu, 
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- w dniach 20.05 - 10.06.2021r. odbyło się ustawowe opiniowanie oraz zostały przeprowadzone 
uzgodnienia,  
- w dniu 28.05.2021r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
 
W dniu 09.11.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LIV/1011/VIII/2021 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” 
w Poznaniu. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 8696 w dniu 23.11.2021 
r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

23 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.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
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. 
 

24 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
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 rok do 
wysokości 4.000.000 zł. 
 

25 Uchwała Nr XXXV/620/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 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 2020/2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Od stycznia do sierpnia 2021 r. zostało podpisanych 41 umów na zwrot kosztów dowozu 
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indywidualnego uczniów do placówek publicznych. 
Rozliczono koszty dowozu 44 uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół 
i przedszkoli niesamorządowych. 
 

26 Uchwała Nr XXXVI/639/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwalone stawki stanowią podstawę do wydawania decyzji ustalających wysokość zobowiązania 
podatkowego dla osób fizycznych na 2021 r. oraz określenia wysokości podatku w deklaracjach na 
podatek od nieruchomości na 2021 r. składanych przez osoby prawne oraz wydawania decyzji 
określających wysokość podatku. W 2021r. wprowadzono w podatku od nieruchomości 
preferencyjną stawkę dla budynków i ich części zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności 
gospodarczej określonej w załączniku nr 2 do uchwały, położonych na obszarze wskazanym 
w załączniku nr 1, tj. dla nieruchomości  zabudowanych, położonych przy ulicy Wrocławskiej, Św. 
Marcin oraz na Starym Rynku, a także wybudowanych przed 1 stycznia 1990r. 
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za I półrocze 2021 r. 
wyniosło 202.877.645,41 zł, a za II półrocze 2021 r. wyniosło 204.986.999,59 zł (łącznie 2021 rok: 
407.864.645,00 zł). 
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za I półrocze 2021 r. 
wyniosło 49.884.259,51 zł, a za II półrocze 2021r. wyniosło 24.641.218,95 zł (łącznie 2021 rok: 
74.525.478,46 zł). 
 
Łącznie wykonanie dochodów z tytułu podatku od n-sci od os. prawnych i fizycznych w 2021 r: 
482.390.123,46 zł. 
 
Rada Miasta Poznania podobnie jak w latach ubiegłych uchwaliła preferencyjną stawkę dla 
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach określonych 
w niniejszej uchwale.  
Zarówno w I, jak i w  II półroczu 2021r. 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 1.521,45 zł. 
W I półroczu 2021 r. z ww. stawki skorzystało 13 nieruchomości należących do osób fizycznych, 
skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku o kwotę 5.929,75 zł. W II półroczu 2021r. z ww. 
stawki skorzystało 10 obiektów należących do osób fizycznych, skutkiem czego było obniżenie 
wysokości podatku o kwotę 5.929,74 zł. 
 

27 Uchwała Nr XXXVII/657/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 r. w sprawie 
bonifikaty dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od I opłaty i opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na 
nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Aktem notarialnym z dnia 30.09.2021 r. Rep. A 12338/2021 nieruchomość została oddana 
w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i innych urządzeń położonych w Poznaniu 
przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8b, 9. 
 

28 Uchwała Nr XXXIX/672/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki 
Sportu i Rekreacji.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu 
w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla 
rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców. 
 Na mocy uchwały w 2021 roku przyznano dla POSiR dotację przedmiotową w kwocie : 
- Dotację przedmiotową: 27.212.000 zł; 
- Dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Realizacja programu przeciwdziałania 
alkoholizmowi: 100.000zł; 
- Dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Realizacja programu zwalczania narkomanii: 
100.000zł. 
 

29 Uchwała Nr XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów 
Poznańskich.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Ustalona w uchwale dotacja przedmiotowa dla usług z zakresu gospodarki leśnej na rok 2021 
została pobrana w 100 % i wyniosła 2.684.940,00 zł. 
Rodzaj dotowanych usług i wysokość uzyskanej dotacji na poszczególne usługi wyniósł: 
- usługi zwiazane z zagospodarowaniem lasu - 1.717.449,00 zł, 
- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przezd pożarami - 855.074,00 zł, 
- usługi związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - 112.417,00 
zł. 
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XLVIII/883/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15 
czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr LII/961/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. 
 

30 Uchwała Nr XXXIX/681/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. w sprawie przyjęcia 
statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 
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na dzień 31.12.2021 
Projekt statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” 
został opracowany we współpracy wszystkich zainteresowanych samorządów, w tym Miasta 
Poznania i Powiatu Poznańskiego . Do związku przystąpić mają Miasto Poznań wraz z Powiatem 
Poznańskim, Powiatem Grodziskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Nowotomyskim, Powiatem 
Obornickim i Gminami: Rogoźno, Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, 
Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel , Śrem, Tarnowo 
Podgórne. Działania w celu rejestracji związku, pilotowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 28 czerwca 2021r., poz 5160 
zamieszczone zostało Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 
r.w sprawie ogłoszenia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Wielkopolski Transport 
Regionalny" z siedzibą wPoznaniu. Tym samym przedmiotowa uchwała została zrealizowana. 
 

31 Uchwała Nr XXXIX/682/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 roku 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. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała niniejsza zmieniła uchwałę Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 r.  
Na podstawie uchwaly zmianie uległ okres powierzenia zadania określonego w uchwale pierwotnej 
oraz finansowanie zadania w następujący sposób: 
- w roku 2019 – w wysokości do 340 000 zł, 
- w roku 2020 – w wysokości do 1 000 000 zł.  
Udzielenie pomocy finansowej na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. było etapem 
przejściowym do momentu powołania związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport 
Regionalny. 
 

32 Uchwała Nr XXXIX/688/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Nabór wniosków w ramach programu Kawka Bis na rok 2021 prowadzony był od 01.09.2020 r. do 
31.03.2021 r. 
Do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska wpłynęło 798 wniosków o udzielanie dotacji 
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi. 
Rozpatrzono wszystkie złożone wnioski (798 szt.) na 1028 lokali, w których wnioskodawcy wskazali 
istnienie 1355 pieców. Suma wnioskowanych dotacji wynosiła 12 582 000,00 zł. 
 
W wyniku przeprowadzonej przez Wydział wstępnej oceny formalnej odrzucono 127 wniosków 
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z uwagi na: uchybienia formalne (brak wymaganych załączników, złożenie wniosku po terminie 
naboru) oraz przeprowadzone przez przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania kontrole 
przedwykonawcze (np. brak pieców na paliwo stałe, zdemontowanie instalacji c.o.). 
Wnioskodawcy wycofali 16 wniosków. 
Podczas 9 posiedzeń Komisji oceniających wnioski do realizacji zaakceptowano łącznie 655 
wniosków na 848 lokali, w których znajdowało się 1101 pieców. 
Przygotowano 654 umowy dotacyjne na łączną kwotę 10 356 000,00 zł, w tym: 
· 7 umów dot. podłączenia do m.s.c, 
· 583 umowy dot. zmiany na ogrzewanie gazowe, 
· 20 umów dot. zmiany na ogrzewanie elektryczne, 
· 1 umowa dot. zmiany na ogrzewanie gazowe i elektryczne, 
· 23 umowy dot. zmiany na pompę ciepła, 
· 20 umów dot. instalacji fotowoltaicznych i solarnych (jako instalacje wspierające ogrzewanie 
gazowe, elektryczne, pompę ciepła). 
 
Jedna umowa nie została podpisana ze względu na fakt posłużenia się przez Pełnomocnika danymi 
osobowymi osoby zmarłej. W związku z powyższym sprawa została zgłoszona organom ścigania, 
a podpisanie umowy nie było możliwe ze względu na powziętą informację. 
 
Do dnia 31 grudnia 2021 r. w Wydziale złożono 594 formularzy rozliczeniowych. Wypłacono dotacje 
dla 594 umów w kwocie 8 704 693,28 zł. Usunięto 939 pieców na paliwo stałe, dzięki czemu 
wyeliminowano 3 656,01 Mg opału stałego. 
 
Uchwała została uchylona uchwałą Nr LII/965/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia 
ich źródłami proekologicznymi. 
 

33 Uchwała Nr XXXIX/692/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 
wodnych miasta Poznania na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Przedmiotowa uchwała obowiązywała od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Wysokość opłat 
została uchwalona na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie 
maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 
2021 r. (M.P. 2020 r. poz. 677) 
W  2021 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. 
 

34 Uchwała Nr XXXIX/693/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu umowy na najem 
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, o powierzchni 269,10 m2, na czas 
określony dłuższy niż 3 lata, z zamiarem nabywania usług (outsourcing) polegających na 
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udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, 
toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz 
na najem pomieszczeń, dzierżawę aparatury i sprzętu medycznego na okres 3 lat. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 23 grudnia 2020 r. Szpital ogłosił konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala 
Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz na najem pomieszczeń, dzierżawę aparatury 
i sprzętu medycznego na okres 3 lat. W dniu 22 stycznia 2021 r. ogłoszono wyniki konkursu ofert, 
w którym wpłynęły 2 oferty. Udzielający zamówienia, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 
w Poznaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (Diagnostyka Sp. z o.o. ul. Życzkowskiego 16, 
31-864 Kraków). 
 

35 Uchwała Nr XXXIX/694/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu 
umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na parking na czas określony 3 lata. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych przeprowadził postępowanie przetargowe 
w zakresie wyłonienia dzierżawcy terenu przeznaczonego na parking. Z podmiotym wyłonionym 
w przetargu zawarto umowę na prowadzenie parkingu strzeżonego na okres 01.07.2021r. - 
01.07.2024 r. 
 

36 Uchwała Nr XL/699/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 r. w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Poznaniu na 2021 r. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii (zwany dalej MPPiRPAoPN) w Poznaniu na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr 
XL/699/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. Na realizację MPPiRPAoPN 
w Poznaniu na 2021 rok Miasto zaplanowało środki finansowe w kwocie 17 000 000,00 zł. 
W 2021 roku w ramach MPPiRPAoPN realizowane były 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; 
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4) Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków 
ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  
5) Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania 
i kontrolowania realizacji Programu 
 
Cele, o których mowa powyżej, realizowane są poprzez szczegółowe zadania zlecane i powierzane 
realizatorom Programu wyłonionym w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
niektórym jednostkom miejskim oraz podmiotom zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych w Poznaniu. 
 

37 Uchwała Nr XL/702/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, będące częścią 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2021 r., zostanie przedstawione Radzie 
Miasta Poznania i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2022 r. 
 

38 Uchwała Nr XL/703/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2020 r. w sprawie budżetu 
Miasta Poznania na 2021 rok. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2021 r. zostanie przedstawione Radzie 
Miasta Poznania i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2022 r. 
 

39 Uchwała Nr XLI/706/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie przedłużenia 
terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 2 lutego 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwalę w sprawie przedłużenia terminu wniesienia 
opłaty za korzystanie w 2021 r.  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży. Przedłużono termin wniesienia I i II raty opłaty za zezwolenia 
alkoholowe do dnia 30 września 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali opłaty w ustawowym 
terminie mogli ją uiścić do dnia 30 września 2021 r., bez konieczności dokonania opłaty dodatkowej. 
 

40 Uchwała Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie wystąpienia 
ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".  



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

227 
 

Lp Stan realizacji 

 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Z dniem 31.12.2021r. Miasto Poznań przestało być członkiem Związku Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". 
 

41 Uchwała Nr XLIII/758/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w Poznaniu na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została przekazana do realizacji Dyrektorowi jednostki budżetowej Usługi Komunalne. 
Program realizowany był w zakresie przewidzianym Ustawą o ochronie zwierząt, 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. 
 
Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie realizacji Programu należały: 
- prowadzenie rejestru Społecznych opiekunów kotów wolno żyjących – w II połowie 2021 roku do 
rejestru wpisano 11 osób, 
- zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt właścicielskich – w II połowie 
2021 roku procedura została przeprowadzona trzykrotnie. 
 

42 Uchwała Nr XLIII/759/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Robót Drogowych z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do budżetu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W wyniku postępowań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zakupiono: 
- w dniu 30.06.2021 r. koparko-ładowarkę CASE 580ST o wartości 367.743,30 zł, 
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- w dniu 26.10.2021 r. samochód ciężarowy IVECO EUROCARGO o wartości 352 330,99 zł, 
- w dniu 02.11.2021 r. samochód ciężarowy IVECO EUROCARGO o wartości 352 330, 99 zł, 
- w dniu 20.12.2021 r. przyczepę dwuosiową o wartości 179 610,54 zł. 
Razem: 1.252.015,82 zł.  
Zakup sfinansowano z nadwyżki w kwocie 1.250.000,00 zł. Brakujące 2.015,82 zł sfinansowano ze 
środków Zakładu Robót Drogowych zaplanowanych na 2021 rok. 
 

43 Uchwała Nr XLIV/771/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana uchwaly dotyczyła zmiany stawek opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej 
ogródka gastronomicznego i stoiska promocyjnego. 
 

44 Uchwała Nr XLIV/772/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do budżetu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Wypracowana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 265.516,37 zł została przeznaczona na bieżące 
funkcjonowanie Zakładu i zachowanie płynności finansowej. 
 

45 Uchwała Nr XLIV/773/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie udzielenia 
dotacji w 2021 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 : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Przekazano pełną kwotę dotacji tj. 1.400.000 zł, zgodnie z określonym trybem i w terminie 
wynikającymi z uchwały Rady Miasta. 
 

46 Uchwała Nr XLIV/774/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie składania 
wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych  prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2021/2022, 
z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2021/2022, z wyjątkiem 
szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, wniosek o przyjęcie można 
było składać do nie więcej niż sześciu szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. 
 

47 Uchwała Nr XLIV/777/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie 
powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Poznań zadania 
publicznego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Z dniem 1 września 2021 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. 
J. Sikorskiego w Poznaniu został przekazany Województwu Wielkopolskiemu. 
 

48 Uchwała Nr XLIV/778/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie realizacji ze 
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2021.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W 2021 r. program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opieka wytchnieniowa" -  edycja 
2021 realizowały na podstawie zarządzenia Nr  537/2021/P Prezydenta Miasta Poznania  
następujące organizacje pozarządowe:  Fundacja Dom Autysty, Stowarzyszenie Na Tak, 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra” oraz Fundacja PETRAsenior. Miasto  
przekazało na świadczenie usług opieki wytchnieniowej 716 886,00 zł. Ogółem z usług opieki 
wytchnieniowej w formie dziennego, całodobowego pobytu oraz specjalistycznego poradnictwa 
skorzystali opiekunowie 135 osób  z niepełnosprawnością. 
 

49 Uchwała Nr XLIV/779/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie realizacji ze 
środków Funduszu Solidarnościowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2021 r. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Program adresowany był 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, oraz dla dzieci do 16. roku życia 
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i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Bezpośrednim wykonawcą zadania była organizacja pozarządowa, której zadanie zostało zlecone 
przez Miasto na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Szczegółowe zasady realizacji 
Programu określał dokument pn. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. oraz umowa z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie 
wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego. 
W ramach projektu przewidziane zostało: 
1. świadczenie usług asystenckich dla 15 dzieci w wieku do 16 r.ż. w wymiarze 1680 godzin; 
2. świadczenie usług asystenckich dla 102 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 
w wymiarze 7517 godzin; 
3. świadczenie usług asystenckich dla 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym 
w wymiarze 3195 godzin. 
Źródła finansowania: 
1. Środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 539 430 zł,  
2. Środki z budżetu Miasta w kwocie 160 000 zł przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu 
przez organizację pozarządową. 
Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

50 Uchwała Nr XLIV/780/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 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 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania: 
- zwrócono pracodawcom koszty utworzenia 2 stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami 
w łącznej kwocie 80 000 zł, 
- wypłacono 2 osobom z niepełnosprawnością środki na podjęcie działalności gospodarczej, w 
łącznej kwocie 67 700 zł, 
- zwrócono koszty 19 pracowników pomagających w łącznej kwocie 31 691,40 zł, 
- 3 osoby ukończyły szkolenia: podstawy programowania, akademia trenera – metodyka i narzędzia 
pracy z grupą, podstawy druku oraz modelowania 3D; łącznie wydatkowano 9924,84 zł. 
 

51 Uchwała Nr XLV/793/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie wysokości 
opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała uchyliła dotychczas obowiązującą uchwałę Nr XXIV/448/VIII/2020 Rady Miasta Poznania 
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z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
Przedmiotowa uchwała wprowadziła nowy 3-miesięczny bilet dla "rodzin 4+". 
Została uchylona uchwałą Nr LI/946/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 w sprawie 
wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, która obowiązuje od 1 października 
2021 r. 
 

52 Uchwała Nr XLV/799/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 20 kwietnia 2021 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Poznania nr XLV/799/VIII/2021 
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021. 
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 2021 ustalono sezon kąpielowy na okres od 12 czerwca do 
31 sierpnia. 
 

53 Uchwała Nr XLV/800/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie uzgodnienia 
realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Dębina II”. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Przedmiotem uchwały było przeprowadzenie prac remontowych na terenie objętym ochroną 
prawną, tj. na terenie użytku ekologicznego „Dębina II”. Uzgodnienie dotyczyło przebudowy mostka 
i wymianę konstrukcji istniejącego mostka – kładki dla pieszych – zlokalizowanego w ciągu 
istniejącej ścieżki spacerowej pomiędzy Stawem Grundela i Stawem Dębowym, zlokalizowanego 
w części północno-zachodniej użytku ekologicznego „Dębina II” (obręb/arkusz: działka 
60/18:13/14), będącego w zarządzie Zakładu Lasów Poznańskich. Prace wykonywane w ramach 
inwestycji celu publicznego pn. „Zmiana konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębinie 1 szt.” 
zakończono dnia 28.10.2021 r. 
 

54 Uchwała Nr XLV/801/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie włączenia 
Przedszkola nr 134 "Słoneczny Świat" w Poznaniu, os. Kosmonautów 108, do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 
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na dzień 31.12.2021 
Uchwała została zrealizowana. Od 1 września 2021 r. Przedszkole nr 134 zostało włączone do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu  na os. Kosmonautów 111. 
 

55 Uchwała Nr XLV/802/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 
32, i nadania mu statutu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została zrealizowana.  Od 1 września 2021 r. rozpoczął funkcjonowanie Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 15 w Poznaniu na ul. Druskienickiej 32. 
 

56 Uchwała Nr XLV/803/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 
35, i nadania mu statutu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została zrealizowana.  Od 1 września 2021 r. rozpoczął funkcjonowanie Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 14 w Poznaniu na ul. Leśnowolskiej 35. 
 

57 Uchwała Nr XLVI/819/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Od dnia 1 października 2021 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciele nieruchomości mogli składać do Urzędu Miasta Poznania. Do dnia 
31.12.2021r, do UMP wpłynęło 34 386 deklaracji. Uchylona przez Uchwałę Nr LVI/1051/VIII/2021 
Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

58 Uchwała Nr XLVI/821/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie udzielenia 
w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Przekazano dotacje dla wszystkich 18 podmiotów, które zostały określone w uchwale, tj.: 
 
1) Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu, 
w wysokości 45.000,00 złotych – na dofinansowanie renowacji stolarki okiennej w budynku przy ul. 
Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu; 
2) Living Life Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Konwaliowej 3 w Suchym Lesie, w wysokości 123.000,00 
złotych – na dofinansowanie renowacji elewacji frontowej w budynku przy rynku Łazarskim 7/ 
Małeckiego 20 w Poznaniu; 
3) panu J. K., w wysokości 70.000,00 złotych – na dofinansowanie remontu dachu w budynku 
zespołu dworsko-parkowego przy ul. Wykopy 11 w Poznaniu; 
4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim 17 
w Poznaniu, w wysokości 20.000,00 złotych – na dofinansowanie konserwacji i zabezpieczenia 
reliktów grobów Mieszka I i Bolesława Chrobrego w kościele na Ostrowie Tumskim 17 w Poznaniu; 
5) pani M. R. oraz panu M. R., w wysokości 105.000,00 złotych – na dofinansowanie wykonania 
wzmocnień konstrukcyjnych zabytkowego wiatraka – turbiny wietrznej przy ul. Milczańskiej 2 
w Poznaniu; 
6) Klasztorowi Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25 w Poznaniu, w wysokości 140.000,00 
złotych – na dofinansowanie II etapu remontu dachu wraz z częścią elewacji kościoła Karmelitów 
Bosych przy ul. Działowej 25 w Poznaniu; 
7) Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niegolewskich 10 w Poznaniu, w wysokości 35.000,00 złotych 
– na dofinansowanie remontu i konserwacji łącznika w podwórzu w kamienicy przy ul. 
Niegolewskich 10 w Poznaniu; 
8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha przy ul. św. Rocha 10 w Poznaniu, w wysokości 
15.000,00 złotych – na dofinansowanie remontu trzech witraży południowej strony prezbiterium 
w kościele przy ul. św. Rocha 10 w Poznaniu; 
9) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. 
Mariackiej 15 w Poznaniu, w wysokości 100.000,00 złotych – na dofinansowanie prac remontowo-
konserwatorskich elewacji i dachu kościoła przy ul. Mariackiej 15 w Poznaniu; 
10) A&S s.c., pl. Kolegiacki 5 w Poznaniu, w wysokości 20.000,00 złotych – na dofinansowanie 
konserwacji drzwi wejściowych do kamienicy przy ul. Wodnej 22 w Poznaniu; 
11) Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Strzeleckiej 25 w Poznaniu, w wysokości 14.000,00 złotych – 
na dofinansowanie renowacji wystroju plastycznego klatki schodowej w kamienicy przy ul. 
Strzeleckiej 25 w Poznaniu; 
12) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Jeżyce" przy ul. Bonin 8 w Poznaniu, 
w wysokości 150.000,00 złotych – na dofinansowanie renowacji detalu architektonicznego elewacji 
zachodniej w ramach I etapu remontu elewacji secesyjnej kamienicy przy ul. Roosevelta 6/7 / 
Krasińskiego 2 w Poznaniu; 
13) Domowi Zakonnemu w Poznaniu, Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – 
Franciszkanów w Polsce przy ul. Garbary 22 w Poznaniu, w wysokości 270.000,00 złotych – na 
dofinansowanie renowacji elewacji frontowej kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej oraz 
zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Garbary 22 
w Poznaniu; 
14) Domowi Zakonnemu w Poznaniu, Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – 
Franciszkanów w Polsce przy ul. Garbary 22 w Poznaniu, w wysokości 50.000,00 złotych – na 
dofinansowanie renowacji elewacji prezbiterium od strony południowej kościoła pw. św. Franciszka 
z Asyżu przy ul. Garbary 22 w Poznaniu; 
15) Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Jeżyce" przy ul. Bonin 8 w Poznaniu, 
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w wysokości 350.000,00 złotych – na dofinansowanie renowacji elewacji frontowej kamienicy przy 
ul. Roosevelta 4 / Zacisze 2 w Poznaniu; 
16) państwu P. K., T. K., A. M., E. W. – współwłaścicielom nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 10 
w Poznaniu, w wysokości 250.000,00 złotych – na dofinansowanie II etapu renowacji elewacji 
secesyjnej kamienicy przy ul. Wyspiańskiego 10 w Poznaniu; 
17) Kościołowi Ewangelicko-Metodystycznemu przy ul. Winogrady 76 w Poznaniu, w wysokości 
6000 złotych – na dofinansowanie renowacji schodów zewnętrznych kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego przy ul. Ogrodowej 6 w Poznaniu; 
18) Domowi Zakonnemu Towarzystwa Jezusowego przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu, w wysokości 
37.000,00 złotych – na dofinansowanie konserwacji i renowacji dwóch witraży zachodniego skrzydła 
kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia wraz z klasztorem 
podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 10 w Poznaniu. 
 

59 Uchwała Nr XLVI/833/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic J. Wiencka/E. Zawackiej/A. Poszwińskiego w Poznaniu 
(pole inwestycyjne 6MW – 199 lokali mieszkalnych).  
W dniu 28 lipca 2021 r. z zaksięgowano na rachunku bankowym Miasta Poznania środki Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 9.059.500 zł, a w dniu 22 grudnia 2021 r. Prezydent 
Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, działając w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, na podstawie 
uchwały nr 38/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PTBS sp. z o.o. z dnia 
22 grudnia 2021 r., objął w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Poznaniu nowoutworzone udziały w liczbie 18.119, każdy o wartości nominalnej 500 zł, o łącznej 
wartości nominalnej 9.059.500 zł. Objęte przez Miasto Poznań udziały zostały w całości pokryte 
wkładem pieniężnym, stanowiącym wsparcie, które Miasto Poznań otrzymało ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
 

60 Uchwała Nr XLVI/834/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce Miasta Poznania Poznańskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości otrzymanego wsparcia. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego wniosku 
o środki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4c – „Wsparcie gmin z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa” ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w celu realizacji przez tę spółkę przedsięwzięcia 
inwestycyjno – budowlanego w rejonie ulic E. Zawackiej/M. Cegłowskiej w Poznaniu (pole 
inwestycyjne 7MW – 353 lokale mieszkalne).  
W dniu 28 lipca 2021 r. z zaksięgowano na rachunku bankowym Miasta Poznania środki Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 15.617.000 zł, a w dniu 22 grudnia 2021 r. Prezydent 
Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, działając w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, na podstawie 
uchwały nr 38/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PTBS sp. z o.o. z dnia 
22 grudnia 2021 r., objął w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Poznańskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Poznaniu nowoutworzone udziały w liczbie 31.234, każdy o wartości nominalnej 500 zł, o łącznej 
wartości nominalnej 15.617.000 zł. Objęte przez Miasto Poznań udziały zostały w całości pokryte 
wkładem pieniężnym, stanowiącym wsparcie, które Miasto Poznań otrzymało ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
 

61 Uchwała Nr XLVI/835/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r.  w sprawie przyjęcia 
projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Poznania w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Projekt zmian w Regulaminie został przesłany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, który 
zaopiniował projekt pozytywnie. Na tej podstawie przygotowano projekt uchwały, a następnie Rada 
Miasta Poznania w dniu 7 września 2021 r. podjęła uchwałę Nr LI/945/VIII/2021 w sprawie przyjęcia 
zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania. 
 

62 Uchwała Nr XLVI/836/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Określiła wzór wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - w związku 
z  wejściem w życie zmian do ustawy o dodatkach mieszkaniowych na podstawie art. 11 ustawy 
z  dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz.U. 
2021 r., poz. 11).  Dodatki mieszkaniowe są świadczeniami przyznawanymi na podstawie ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2021). 
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63 Uchwała Nr XLVI/837/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 
publicznej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy drogi nr 878724P – droga bez nazwy (Górny Taras Rataj).  
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie 
o sygn. Akt I OSK 3123/15 stwierdzono nieważność uchwały Rady Miasta Poznania Nr 
LXXI/1109/VI/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. Przedmiotowa uchwała nadawała kategorię drogi gminnej, 
gdzie znajdowało się torowisko tramwajowe "Górny Taras Rataj".  
Po pozbawieniu drogi kategorii drogi gminnej, utraciła ona status drogi publicznej. 
 

64 Uchwała Nr XLVI/839/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Skargi 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Po przeanalizowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Internowanych i Represjonowanych, została ona rozpatrzona negatywnie. Wniosek Stowarzyszenia 
nie został uwzględniony w zapisach uchwały Nr L/898/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-
2021 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 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. 
Stowarzyszenie postulowalo wprowadzenie rozwiązania, polegającego na objęciu wskazanej grupy 
zerową stawką za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu. Preferencyjne warunki 
korzystania z SPP zostały wprowadzone do Regulaminu z myślą o mieszkańcach Poznania (m.in. 
osobach z niepełnosprawnościami, kombatantach Poznańskiego Czerwca 1956 roku). 
 

65 Uchwała Nr XLVII/857/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie udzielenia 
Województwu Wielkopolskiemu dodatkowej pomocy finansowej na realizację zadania pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznania – 
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w 2021 roku. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Porozumienie dotyczyło uruchomienia dodatkowych 14 par pociągów na trasie Poznań Główny – 
Poznań Krzesiny w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r., na czas zamknięcia trasy 
tramwajowej na pętlę Starołęka. Na uruchomienie pociągów została udzielona Województwu 
Wielkopolskiemu dotacja na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
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celowej, zawartej w dniu 23 czerwca 2021 roku. Całość dotacji została wykorzystana i rozliczona. 
 

66 Uchwała Nr XLVII/859/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” Radojewo 
Zachód część C w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – 
Umultowo” Radojewo Zachód część C w Poznaniu powstał poprzez podział projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu 
(uchwała o przystąpieniu do sporządzenia: uchwała Nr XXVIII/203/IV/2003 Rady Miasta Poznania 
z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu). 
- w dniach 28.01 - 25.02.2021r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, 
- w dniu 04.02.2021r. miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami (w trybie zdalnym), 
- do dnia 11.03.2021r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, które rozstrzygnięto w dniu 
01.04.2021r., 
- w dniu 01.06.2021r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę ws. konieczności dokonania zmian 
i ponowienia procedury sporządzenia mpzp. 
 
W dniu 28.09.2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LII/971/VIII/2021 w sprawie 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – 
Umultowo” Radojewo Zachód część C w Poznaniu. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. 
z 2021 r. poz. 7583 w dniu 12.10.2021 r. Uchwała weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia. 
 

67 Uchwała Nr XLVII/866/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi 
oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
- Z dniem 8 czerwca 2021 r.  Miasto Poznań wykreśliło ze wspólnej obsługi Branżową Szkołę 
I Stopnia nr 42, 
- Z dniem 1 lipca 2021 r. włączono do wspólnej obsługi II Liceum Ogólnokształcące, 
- Z dniem 1 września 2021 r. zmieniono we wspólnej obsłudze Szkołę Podstawową nr 62 na Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 15. 
 

68 Uchwała Nr XLVII/867/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia 
Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.  
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Nastąpiła zmiana Statutu Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w związku z następującymi 
zmianami: 
- z dniem 8 czerwca 2021 r. Miasto Poznań wykreśliło ze wspólnej obsługi Branżową Szkołę I Stopnia 
nr 42, 
- z dniem 1 lipca 2021 r. włączono do wspólnej obsługi II Liceum Ogólnokształcące, 
- z dniem 1 września 2021 r. zmieniono we wspólnej obsłudze Szkołę Podstawową nr 62 na Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 15. 
 

69 Uchwała Nr XLVII/868/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. w sprawie 
przekształcenia Przedszkola nr 31 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Od 1 września 2021 r. Przedszkole nr 31 zmieniło siedzibę działaności edukacyjno-wychowawczej 
z ul. Mielżyńskiego 21 na ul. Krakowską 10. 
 

70 Uchwała Nr XLVII/870/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Poznania w latach 2011-2020”.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała Nr XLVII/870/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania 
w latach 2011-2020” wprowadziła zmiany w nazwie Programu, którego obecne pełne brzmienie to: 
„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na terenie miasta Poznania w latach 2011-2021”. 
 

71 Uchwała Nr XLVIII/880/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 roku 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. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwałą Nr XXXIX/680/VIII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. Rada Miasta postanowiła o przystąpieniu 
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do związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Związek ten ma pełnić 
funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. Pierwotnie zakładane było rozpoczęcie pełnienia przez 
związek ww. funkcji począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. W dniu 8 czerwca 2021 r. Miasto Poznań 
zostało powiadomione przez Starostę Poznańskiego, który przyjął na siebie rolę koordynacji działań 
niezbędnych dla powstania ww. związku, iż z uwagi na kwestie związane z kolejnymi etapami 
procedury prawnej prowadzącej do powstania związku, związek uzyska najprawdopodobniej 
podmiotowość prawną po dacie 1 lipca 2021 r. Z uwagi na powyższe konieczne było przedłużenie 
okresu powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich do momentu uzyskania podmiotowości prawnej przez związek powiatowo-gminny 
„Wielkopolski Transport Regionalny”. 
Ostatecznie Związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu 
został zarejestrowany w dniu 16.06.2021r. (poz. 15 Wykazu, prowadzonego w Ministerstwie Spraw 
Wewnetrznych i Administracji - https://www.gov.pl/web/mswia/zarejestruj-zmien-statut-lub-
wyrejestruj-zwiazek-miedzygminny-zwiazek-powiatow-zwiazek-powiatowo-gminny). W Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 28 czerwca 2021r., poz 5160 zamieszczone 
zostało Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.w sprawie ogłoszenia 
statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Wielkopolski Transport Regionalny"z siedzibą 
w Poznaniu. Tym samym przedmiotowa uchwała została zrealizowana. 
 

72 Uchwała Nr XLVIII/883/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów 
Poznańskich 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie uchwaly miało na celu zwiększenie dotacji przedmiotowej na 2021 rok o kwotę 70.500,00 
zł Pozyskane środki ZLP przeznaczyło na finansowanie 1 etatu w zakresie profilaktyki i migracji 
dzików oraz na wydatki związane z obsługą zadania. 
 

73 Uchwała Nr XLVIII/884/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W celu urealnienia planu wydatków i zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 
rok, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/699/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok, 
zapropnowano wprowadzenie zmian, które uwarunkowane były faktycznym zakresem 
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realizowanych zadań. 
Uaktualniono plan wydatków na 2021 rok przeznaczonych na realizację następujących zadań: 
1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z elementami 
profilaktyki przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka; 
2) podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania; 
3) program przeciwdziałania narkomanii skierowany do uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych; 
4) realizacja programu terapeutyczno-wychowawczego pn. „Ostoja” dla dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholowym; 
5) realizacja „Programu pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, w budowaniu 
i utrwalaniu postaw trzeźwościowych”; 
6) prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych i ich rodzin wraz z programem pomocy 
psychologicznej; 
7) wyposażenie realizatorów i partnerów Programu w zasoby niezbędne do realizacji zadań. 
Pozostałe zmiany zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok, w części pt. "Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi", mają charakter porządkowy. Poprawki w części pt. "Finansowanie 
programu" są efektem zmian wprowadzonych w części poprzedzającej, tj. Realizacja Programu na 
2021 r. 
 

74 Uchwała Nr XLVIII/885/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 r. w sprawie 
ustanowienia w 2021 roku stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem 
kulturalnym, zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, 
organizacją działalności kulturalnej, jej obsługą techniczną, upowszechnianiem kultury lub opieką 
nad zabytkami 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Na mocy przedmiotowej uchwały w roku 2021 Komisja stypendialna ds. kultury po zapoznaniu się 
i ocenie wszystkich 174 zgłoszonych wniosków postanowiła jednogłośnie przyznać 100 stypendiów 
dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. 
W wyniku decyzji podjętej przez Komisję, Wydział Kultury zawarł 100 umów z laureatami 
i laureatkami konkursu, rozdysponowując całościową kwotę 500 000 zł, przeznaczoną na procedurę 
stypendialną. 
 

75 Uchwała Nr L/892/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego 
Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura fizyczna i sport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Zgodnie z uchwałą Nr L/892/VIII/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie powołania Kapituły 
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Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, decyzją Rady 
Miasta Poznania zostały wprowadzone następujące zmiany: zmniejszył się skład osobowy kapituły 
o dr Wojciecha Chomicza - Prezesa Wielkopolskiego Związku Koszykówki, a do Kapituły dołączył 
natomiast Bartłomiej Ignaszewski- Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta 
Poznania. 
 

76 Uchwała Nr L/893/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Poznańskiego 
Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Dnia 6 lipca 2021 r., zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą została powołana Komisja Konkursowa, której 
zadaniem było przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika Poznańskiego Ośrodka 
Specjalistycznych Usług Medycznych. Na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 r. dokonano wyboru 
kandydata – Pana Konrada Zaradnego. 
 

77 Uchwała Nr L/896/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie powołania 
przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny”. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Na przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny” został wybrany III Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan 
Bartosz Guss. 
 

78 Uchwała Nr L/897/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
X/139/VIII/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Budowa 
zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 
20”. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana dot. § 2 uchwały i polegała na dodaniu zakresu przejęcia zadania własnego Gminy 
Komorniki w postaci: zarządzania nowo projektowanymi odcinkami dróg gminnych na terenie 
gminy Komorniki w zakresie obejmującym budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg gminnych 
(pełnienie funkcji inwestora) na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego węzła 
transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20.” (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) 
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79 Uchwała Nr L/899/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie Regulaminu 
parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uaktualniono regulamin w zakresie uprawnień do korzystania z parkingów P&R na podstawie biletu 
okresowego imiennego  oraz Biletu Metropolitalnego na trasę do 6 przystanków. 
 

80 Uchwała Nr L/904/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Jana III Sobieskiego” – część A w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5880 w dniu 20.07.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

81 Uchwała Nr L/905/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5881 w dniu 20.07.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

82 Uchwała Nr L/906/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Park Cytadela” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5892 w dniu 20.07.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

83 Uchwała Nr L/907/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu – rejon ulic 
Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
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Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5893 w dniu 20.07.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

84 Uchwała Nr L/908/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Węzeł Górczyn” w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5904 w dniu 21.07.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

85 Uchwała Nr L/909/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz – część B” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 5905 w dniu 21.07.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

86 Uchwała Nr L/911/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Sprawozdanie z wykonania zapisów uchwały zostanie przedstawione Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

87 Uchwała Nr L/914/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 06-07-2021 r. w sprawie przyjęcia od 
Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W okresie od 16 sierpnia do 4 listopada 2021 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową. Uchwała 
została zrealizowana. Niewykorzystane środki otrzymane na realizację uchwały zostały zwrócone 
w grudniu 2021 r. do Wojewody Wielkopolskiego. 
 

88 Uchwała Nr L/915/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie nadania 
skwerowi nazwy Bitwy nad Bzurą 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto natępujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA);  
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);   
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 14 lipca 2021 r. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

89 Uchwała Nr L/916/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie nazwania ulicy 
imieniem Wojciecha Skowrońskiego 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto natępujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 5 sierpnia 2021 r.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
lipca 2021r. pod pozycją 5917. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

90 Uchwała Nr L/917/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie nadania ulicy 
nazwy Selerowa 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto natępujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 5 sierpnia 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
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lipca 2021r. pod pozycją 5918. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

91 Uchwała Nr L/918/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 w sprawie nazwania 
wiaduktu imieniem Janiny Czarneckiej 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto natępujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy wiaduktu do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 5 sierpnia 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
lipca 2021r. pod pozycją 5919. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

92 Uchwała Nr L/919/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie nazwania ulicy 
imieniem Zofii Hilczer-Kurnatowskiej 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto natępujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 5 sierpnia 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
lipca 2021r. pod pozycją 5920. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

93 Uchwała Nr L/920/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie nazwania 
ronda imieniem Alicji Karłowskiej-Kamzowej 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
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- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy rondu do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 5 sierpnia 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 
lipca 2021r. pod pozycją 5921. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

94 Uchwała Nr L/922/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum 
Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Nastąpiła zmiana Statutu Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w związku z przystąpieniem 
do wspólnej obsługi kolejnych jednostek wg ustalonego harmonogramu: 
- 1.01.2022 r. – młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bursa szkolna, 
ogród jordanowski; 
- 1.01.2023 r. – samodzielne przedszkola, zespoły przedszkoli, Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży; 
- 1.01.2025 r. – szkoły podstawowe, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne; 
- 1.01.2026 r. – licea ogólnokształcące, szkoły specjalne, zespoły szkół ogólnokształcących, szkoły 
artystyczne, zespoły szkół zawodowych, samodzielne technika, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. 
 

95 Uchwała Nr L/927/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-07-2021 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" 
w Poznaniu 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych statut jednostki 
budżetowej nadawany jest przez gminne organy stanowiące, a więc Radę Miasta Poznania. 
Stosownie do treści art. 11 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy jednostka budżetowa działa na podstawie 
statutu, który określa w szczególności przedmiot jej działalności.  Uchwała stanowi realizację ww. 
obowiązku. Nadanie nowego statutu wynikało również z konieczności zaktualizowania podstaw 
prawnych funkcjonowania jednostki i dostosowania zapisów statutu do zadań wykonywanych przez 
Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" w Poznaniu. 
 

96 Uchwała Nr LI/939/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7024 w dniu 22.09.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

97 Uchwała Nr LI/940/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz 
ul. Połabskiej w Poznaniu 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7025 w dniu 22.09.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

98 Uchwała Nr LI/941/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7026 w dniu 22.09.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

99 Uchwała Nr LI/942/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-09-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja 
w Poznaniu 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7027 w dniu 22.09.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

100 Uchwała Nr LI/943/VIII/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Rejon cmentarza przy ul. Daszewickiej" w Poznaniu 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7028 w dniu 22.09.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

101 Uchwała Nr LII/964/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie zmian 
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w budżecie Miasta Poznania na rok 2021  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Sprawozdanie z wykonania zapisów uchwały zostanie przedstawione Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

102 Uchwała Nr LII/963/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Sprawozdanie z wykonania zapisów uchwały zostanie przedstawione Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

103 Uchwała Nr LII/967/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie odwołania 
i powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-
gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Na przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny” został wybrany I Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan 
Mariusz Wiśniewski. Jednocześnie z funkcji tej odwołany został III Zastępca Prezydenta Miasta 
Poznania, pan Bartosz Guss. 
 

104 Uchwała Nr LII/971/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” Radojewo 
Zachód część C w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7583 w dniu 12.10.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

105 Uchwała Nr LII/972/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie nadania 
skwerowi nazwy Polskich Olimpijek i Olimpijczyków. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 1 października 2021 r.  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

106 Uchwała Nr LII/973/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie nazwania 
ulicy imieniem Klemensa Mikuły. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 27 października 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 
października 2021r. pod pozycją 7584. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

107 Uchwała Nr LII/974/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Macieja Zawiei. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 1 października 2021 r.  
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Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

108 Uchwała Nr LII/975/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie nadania 
rondu nazwy Obornickie. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy rondu  do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 27 października 2021 r.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 
października 2021r. pod pozycją 7585. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

109 Uchwała Nr LII/976/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. w sprawie nadania alei 
nazwy Praw Kobiet. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy alei  do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 27 października 2021 r.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 
października 2021r. pod pozycją 7586. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

110 Uchwała Nr LII/977/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. zmieniajaca uchwałę Nr 
XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród pn. 
"Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za 
wyróźniającą sie pracę magisterską". 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Strategie i plan rozwoju Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
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Uchwała wprowadziła  zmiany w regulaminie konkursu.  
W treści regulaminu konkursu dodano zapis umożliwiający Kapitule Konkursu przyznanie wyróżnień 
w formie finansowej (dotychczasowe zapisy umożliwiały przyznanie środków finansowych jedynie 
trzem osobom nagrodzonym w kategorii prac doktorskich i trzem osobom nagrodzonym w kategorii 
prac magisterskich). Ponadto wprowadzono zapisy regulujące zasady przechowywania 
dokumentacji konkursowej osób nienagrodzonych i niewyróżnionych, zgodnie z rekomendacją 
Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania. Wprowadzone zmiany pozwolą jeszcze 
efektywniej wykorzystać środki finansowe  przeznaczone corocznie na realizację konkursu oraz 
zoptymalizować proces przechowywania dokumentacji konkursowej. 
 

111 Uchwała Nr LII/984/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W celu urealnienia planu wydatków i zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 
2021 rok, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/699/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok, 
wprowadzono zmiany, które uwarunkowane były faktycznym zakresem realizowanych zadań. 
Uaktualniono plan wydatków na 2021 rok przeznaczonych na realizację następującego zadania: 
realizacja „Programu pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, w budowaniu 
i utrwalaniu postaw trzeźwościowych”. 
 

112 Uchwała Nr LII/961/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXXIX/673/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowych na 2021 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Podjęcie uchwały miało na celu zwiększenie dotacji przedmiotowej na 2021 rok o kwotę 56.440,00 
zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników na podstawie podpisanego Porozumienia 
z Zarządem Regionu Wielkopolskiego NSZZ Solidarność, Międzypowiatową Radą OPZZ, a Zastępcą 
Prezydenta Miasta Poznania, p. Jędrzejem Solarskim. 
 

113 Uchwała Nr LII/962/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok do usług świadczonych przez 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 
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na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, 
w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla 
rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców. 
 Uchwałą zmieniającą  na 2021r. POSiR otrzymał dotację przedmiotową  - kwota  po zmianach : 
- Dotację przedmiotową: 29.696.000 zł; 
- Dotację z Wydziału Zdrowia - Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi: 100.000 zł; 
- Dotację z Wydziału Zdrowia  - Realizacja programu zwalczania narkomanii: 100.000 zł. 
 

114 Uchwała Nr LIII/988/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 7961 w dniu 29.10.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

115 Uchwała Nr LIII/989/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie odmowy 
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klinkierowej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Na mocy uchwały odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klinkierowej 
w Poznaniu (inwestycji mieszkaniowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną 
i drogową). 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 specustawy mieszkaniowej inwestor, który zamierza zrealizować inwestycję 
mieszkaniową, występuje za pośrednictwem prezydenta miasta do właściwej miejscowo rady 
miasta z odpowiednim wnioskiem, a rada miasta podejmuje uchwałę o ustaleniu lub odmowie 
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, biorąc pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. 
 
W przedmiotowej sprawie Prezydent zawiadomił właściwe organy o możliwości przedstawienia 
opinii i uzgodnień. Na zawiadomienie odpowiedziały następujące organy: Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego Geopoz, Minister Obrony Narodowej oraz Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna. Wymienione organy, z wyjątkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, zaopiniowały lub uzgodniły wniosek. 
W ocenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej inwestycja jest sprzeczna ze Studium 
w zakresie lokalizacji parkingów terenowych na potrzeby inwestycji mieszkaniowej na terenie "ZO". 
Ponadto wątpliwość Komisji budziła wysoka intensywność i skala proponowanej zabudowy. 
Następnie Inwestor zmienił swój wniosek - uściślając, że drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe 
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są powierzchnią biologicznie czynną (geokrata) i powinny być zaliczone do bilansu zieleni. Jednak 
Miejska Komisja Urbanistyczna w piśmie z dnia 14 września 2021 r., stosownie do art. 7 ust. 12 i 13 
oraz ust. 10 w zw. z treścią ust. 16 specustawy mieszkaniowej negatywnie oceniła przedstawioną 
koncepcję i podtrzymała swoje stanowisko z popzedniej opinii., że przedstawiona koncepcja 
urbanistyczno-architektoniczna jest sprzeczna z zapisami Studium w zakresie lokalizacji miejsc 
postojowych na potrzeby inwestycji mieszkaniowej na terenach ZO. 
 

116 Uchwała Nr LIII/991/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
VI/74/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Centrum 
Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Przepisy wykonawcze z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 
2011 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, obligują powiat do zapewnienia miejsc 
w jednej placówce dla nie więcej niż 14 wychowanków. Aby uzyskać standardy określone 
w ustawie, konieczne jest wyodrębnienie w strukturze Centrum dwóch placówek opiekuńczo-
wychowawczych: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Marcelinka" oraz Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej "Marcelin". 
 

117 Uchwała Nr LIII/993/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie zmiany 
przebiegu drogi gminnej w granicach administracyjnych miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczy drogi nr 877548P – plac Kolegiacki. Dokonano zmian wskazań linii granicznych 
pasa drogowego w Systemie Informacji Przestrzennej GEOPOZ. 
 

118 Uchwała Nr LIII/1000/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19-10-2021 r. w sprawie uzgodnienia 
zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody – alei 
drzew mieszanych przy al. Niepodległości. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Przedmiotem uchwały było przeprowadzenie prac związanych z przycięciem drzew znajdujących się 
w obrębie pomnika przyrody – alei drzew mieszanych przy al. Niepodległości. Zadanie zostało 
przekazane do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej.  
Prace zostały zakończone w dniu 30 listopada 2021 r. i odebrane protokolarnie w dniu 3 grudnia 
2021 r.  
Wykonane prace nie spowodowaly utraty walorów przyrodnicznych pomnika przyrody, wpłynęły 
natomiast znacząco na poprawę stanu fitosanitarnego oraz poprawę bezpieczeństwa ludzi oraz 
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mienia na terenie zlokalizowanym wzdłuż drogi publicznej. 
 

119 Uchwała Nr LIV/1012/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sołacz – część C” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 8741 w dniu 23.11.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

120 Uchwała Nr LIV/1013/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Agnieszki Osieckiej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 15 listopada  2021 r.  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

121 Uchwała Nr LIV/1014/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie nazwania 
ulicy imieniem Adama Białoszyńskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 9 grudnia 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 
listopada 2021 r. pod pozycją 8738. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

122 Uchwała Nr LIV/1015/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie nadania 
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skwerowi nazwy Fyrtel przy Ogniku. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 15 listopada  2021 r.  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

123 Uchwała Nr LIV/1023/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i formujących na pomniku przyrody - dębie 
szypułkowym rosnącym przy ulicy Majakowskiego.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała dotyczyła uzgodnienia przeprowadzenia należytych zabiegów sanitarnych i formujących na 
pomniku przyrody, tj. na dębie szypułkowym rosnącym przy ulicy Majakowskiego w Poznaniu 
poprzez redukcję martwych konarów i zdjęcie suszu gałęziowego z wnętrza korony drzewa 
wykonywanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ul. 
Majakowskiego w Poznaniu”. Zadanie zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. 
 

124 Uchwała Nr LIV/1029/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W związku ze zmianą treści ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzoną ustawą z dnia 20 
kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, 
ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaistniała konieczność dostosowania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
do nowych zapisów ustawy.  
Jednocześnie wprowadzono lub zmieniono zapisy dotyczące kilku kwestii organizacyjnych 
funkcjonowania Rady (w tym prac komisji Młodzieżowej Rady), w celu usprawnienia jej prac. 
 

125 Uchwała Nr LIV/1011/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-11-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” 
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w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 8696 w dniu 23.11.2021 r. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

126 Uchwała Nr LVI/1038/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – 
część północna A. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2021 r. poz. 10133 w dniu 28.12.2021 r. 
Uchwała wchodzi  w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 

127 Uchwała Nr LVI/1039/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Sprawozdanie z wykonania zapisów uchwały zostanie przedstawione Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

128 Uchwała Nr LVI/1040/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Sprawozdanie z wykonania zapisów uchwały zostanie przedstawione Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

129 Uchwała Nr LVI/1041/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Miasta Poznania do spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – 
Hipodrom Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez nieodpłatne nabycie przez 
Miasto Poznań należących do samorządu Województwa Wielkopolskiego udziałów w Spółce. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Nadzór właścicielski 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W dniu 30.12.2021 r. podpisana została umowa nieodpłatnego zbycia przez Województwo 
Wielkopolskie, w drodze darowizny, 50.115 udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – 
Hipodrom Wola sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 
25.057.500 zł (stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki) na rzecz Miasta Poznania. Zgodnie 
z § 4 ust. 1 i 3 umowy: Przejście Udziałów ze Zbywcy na Nabywcę następuje z dniem zawarcia 
Umowy. (…) Dzień zawarcia Umowy jest jednocześnie dniem, w którym Umowa zostanie przez 
Strony podpisana. W związku z powyższym z dniem 30.12.2021 r. Miasto Poznań zostało jedynym 
udziałowcem spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o. 
 

130 Uchwała Nr LVI/1043/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie nazwania 
parku imieniem Felicjana Sypniewskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy parkowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 8 grudnia  2021 r.  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

131 Uchwała Nr LVI/1044/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie zniesienia 
nazwy nieistniejącego parku Pawła Edmunda Strzeleckiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o zniesieniu nazwy parku do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 8 grudnia  2021 r.  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 

132 Uchwała Nr LVI/1045/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie nazwania 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 23.03.2022 

258 
 

Lp Stan realizacji 

parku imieniem Pawła Edmunda Strzeleckiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
W ramach realizacji uchwały podjęto następujące czynności: 
- Aktualizacja referencyjnej bazy danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- Zasilenie baz danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- Przekazanie informacji o nadaniu nazwy parkowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- Informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 8 grudnia  2021 r.  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

133 Uchwała Nr LVI/1053/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XX/355/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w ciągu 
planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z miejscowością Koninko do wjazdu na 
Lotnisko Poznań-Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2023. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Zmiana uchwały dotyczyła wydłużenia terminu wykonania zadania do końca roku 2025. 
 

134 Uchwała Nr LVI/1058/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Uchwałą Nr XXXIX/696/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniono uchwałę 
Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 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. 
Realizując normę prawną wyrażoną w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, uzasadnione było podjęcie uchwały 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego przywołanej uchwały Nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta 
Poznania z dnia 24 września 2019 r. 

135 Uchwała Nr LVI/1060/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
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tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Polityka lokalowa 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych nastąpiła konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 
XIX/322/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
uchwałą NrXXI/366/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz uchwałą Nr 
XXXIX/687/VII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. 
 

136 Uchwała Nr LVII/1064/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2021 w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na 2021 r. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-12-31 

na dzień 31.12.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Sprawozdanie z wykonania zapisów uchwały zostanie przedstawione Radzie Miasta 
w odrębnym dokumencie. 
 

 
Sporządził: Bartosz Wojciech 
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1 Uchwała Nr XLVI/815/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie określenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

 

Stan realizacji : Niezrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

na dzień 31.12.2021 

Uchylona przez uchwałę Nr LVI/1050/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2021 r. 

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwała miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, w wyniku której zmianie uległa treść art. 6j ust. 3b, konieczne było dostosowanie 

przepisów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym sposobu obliczania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek 

letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

 

2 Uchwała Nr LII/978/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28-09-2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania. 

 

Stan realizacji : Niezrealizowane 

Kategoria : Oświata 

na dzień 31.12.2021 

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 listopada 2021 r. stwierdził 

nieważność uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W dniu 7 grudnia 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVI/1057/VIII/2021 zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 

nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania. 

  

 

Sporządził: Bartosz Wojciech 
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