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WPROWADZENIE 

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

z 2021 r. poz. 1372) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich 

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

raz na pół roku informację o wykonaniu uchwał.  

Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2021 r. zawiera: 

- 472 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne, 

- 130 uchwał zrealizowanych. 

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do wydziałów Urzędu i miejskich jednostek 

organizacyjnych, którym Prezydent powierzył realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta, 

zapytanie o stan ich wykonania. 

Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 30 czerwca 2021 r. 
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Lp Stan realizacji 

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

na dzień 30.06.2021 
Plan:                                                  Wykonanie                                            
1.085.700,00   (§ 3030)                   414.519,75 w tym:  
      73.000,00   (§ 4300)                  413.408,83 diety radnych 
                                                                     100,92 podróże krajowe 
                                                                          0,00 podróże zagraniczne 
                                                                   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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. wydano na podróże służbowe radnych:  
- 100,92 zł: podróże krajowe, 
- 0,00 zł: podróże zagraniczne. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 21.721 – 5.158.928,50 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2022 rok. 
W I półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
12 marca 2021 r. Miasto Poznań spłaciło kolejną ratę kapitałową w wysokości 1.719.642,86 zł i ratę 
odsetkową w wysokości 5.967,16 zł, a w dniu 14 czerwca 2021 r. ratę odsetkową w wysokości 
4.442,99 zł.  
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania w I półroczu 2021 r. - w miesiącu kwietniu 
Miasto Poznań przekazało do Europejskiego Banku Inwestycyjnego opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu, o projekcie WPF, o projekcie uchwały 
budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia z Indywidualnym Wskaźnikiem Obsługi 
Zadłużenia. 
 

4 Uchwała Nr LXXIII/1021/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie 
upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania 
i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publiczno-prawnym, stanowiących dochody Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2021 
Na podstawie przedmiotowej uchwały, w I półroczu 2021 r. Prezydent Miasta na wniosek dyrektora 
Zarządu Dróg Miejskich umorzył kwotę 44.539,65 zł. Natomiast Dyrektor ZDM umorzył kwotę 
179.003,68 zł, a na raty rozłożył spłatę w wysokości 65.596,84 zł. 
 
W zakresie działalności Poznańskiego Centrum Świadczeń - do kategorii niepodatkowych należności 
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym 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 I półroczu 2021 r. do PCŚ wpłynęło 20 wniosków o ulgę 
w spłacie tych należności za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych w Poznaniu – załatwiono 
również 8 wniosków, których postępowanie nie zakończyło się w II półroczu 2020 r. (łącznie 28 
spraw).  
W okresie sprawozdawczym wydano: 
- 8 decyzji o odmowie umorzenia lub rozłożenia na raty należności, 
- 7 decyzji o rozłożeniu spłaty na raty na łączną kwotę 15 928,20 zł, 
- 9 podań zwrócono z powodu nieuiszczenia opłaty skarbowej, 
- w 1 przypadku postępowanie w sprawie ulgi umorzono jako bezprzedmiotowe z powodu spłaty 
całej należności, 
- 3 sprawy zostały do załatwienia w II półroczu 2021 r. 
Nie umorzono żadnych zaległości. 
 
Natomiast Dyrektor ZGiKM GEOPOZ w I półroczu 2021 r. nie wydał żadnej decyzji na podstawie 
uchwały. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Stan na 30.06.2021 r. - 60.000.000,00 zł, termin wykupu - 2021 rok. 
W dniu 28 czerwca 2021 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od obligacji serii H w wysokości 314 
.400,00 zł. W celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank 
Pekao S.A. sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku i I 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została przekazana do realizacji Oddziałowi Podatku od Nieruchomości Osób Prawnych, 
Oddziałowi Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego (Wydział Finansowy). 
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 
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roku podatkowego, w którym po raz pierwszy przysługuje mu prawo do zwolnienia. Podmiot może 
korzystać ze zwolnienia przez okres 10 lat. 
Spośród osób prawnych w I półroczu 2021 r. ze zwolnienia na mocy uchwały skorzystał jeden 
podmiot, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła 1.450,41 zł. Spośród osób 
fizycznych w I półroczu 2021 r. ze zwolnienia w podatku od nieruchomości nabytego na podstawie 
tej uchwały korzystało 11 obiektów podatkowych. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu 
zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła 36.726,89 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 25.701 – 205 200 000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty: 2025 r. 
W I półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
12 marca 2021 r. dokonano spłaty kapitału w wysokości 14.700.000,00 zł i zapłaty odsetek 
w wysokości 94.383,13 zł, a w dniu 14 czerwca 2021 r. - spłaty kapitału w wysokości 14.700.000,00 
zł i zapłaty odsetek w wysokości 82.887,34 zł. 
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania w I półroczu 2021 r. - w miesiącu kwietniu 
Miasto Poznań przekazało do Europejskiego Banku Inwestycyjnego opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu, o projekcie WPF, o projekcie uchwały 
budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia z Indywidualnym Wskaźnikiem Obsługi 
Zadłużenia. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany na bieżąco, po otrzymaniu od jednostek OSP raportów oraz 
oświadczeń z udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez PSP lub gminę. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w I półroczu 2021 r. nie 
wypłacił ekwiwalentu pieniężnego. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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Uchwała ma zastosowanie do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Poznania za pierwsze półrocze, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury 
i  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest 
Miasto Poznań. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Stan zadłużenia - 100.000.000,00 zł, termin wykupu: 2022-2026 r. 
W dniu 25 czerwca 2021 r. Miasto dokonało zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2011 r. przez 
Bank PKO BP SA obligacji serii X w wysokości 397.650,00 zł, a w dniu 28 czerwca - od obligacji serii Y 
w wysokości 325.350,00 zł. W celu spełnienia zapisów umowy Miasto przekazało wymagane przez 
Bank PKO BP S.A. sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku i I 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 

na dzień 30.06.2021 
Zgodnie z uchwałą opłata prolongacyjna ustalana jest z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu 
Miasta Poznania.  
Wpływy z opłaty prolongacyjnej ustalonej z tytułu udzielonych ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych pobieranych bezpośrednio przez tutejszy organ podatkowy w I półroczu 2021 r. 
wyniosły 3.929,00 zł - natomiast brak danych o dochodach z opłaty prolongacyjnej ustalonej z tytułu 
udzielonych ulg w spłacie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe. 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała dotyczy uprawnienia i określenia sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów 
sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez zakład budżetowy POSiR. W I półroczu 2021 r. 
zmiana w cennikach nastąpiła na obiektach: 
- RATAJE – zmienił się cennik usług i towarów oferowany przez bowling, 
- Pływalnia Kasprowicza – zmienił się cennik na pływalni letniej, 
- Pływalnia Chwiałka - zmienił się cennik na pływalni letniej. 
- Pływalnia Winogrady – została otwarta dla klientów w dniu 01.03.2021 r.; w nowym  obiekcie  
cennik został uwspólniony z innymi basenami zarządzanymi przez POSiR. 
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13 Uchwała Nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 roku 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na 
obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla 
Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub 
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą nie skorzystał w I półroczu 2021 r. 
żaden podmiot. Spośród osób fizycznych w I półroczu 2021 r. ze zwolnienia w podatku od 
nieruchomości nabytego na podstawie tej uchwały korzystało 25 obiektów podatkowych. Łączna 
kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła 32.040,35 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 30.06.2021 
· Umowa nr 2013/66/BSP - stan zadłużenia 16.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej rat - 2023 rok. 
W dniu 18 stycznia 2021 r. Miasto dokonało przedpłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty 
w roku bieżącym w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. 
Ponadto w dniu 31 marca 2021 r. Miasto Poznań uregulowało płatności odsetkowe z tytułu umowy 
nr 2013/66/BSP w wysokości 42.095,34 zł, a 30 czerwca 2021 r. w wysokości 38.693,70 zł. W celu 
spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki sprawozdania 
budżetowe za IV kwartał 2020 roku i I 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). 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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 pierwszym półroczu 2021 r. wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali dot. podatku od 
nieruchomości wyniosły 218.935,49 zł, natomiast wpływy z transakcji za pośrednictwem terminali 
dot. opłaty skarbowej wyniosły 696.649,65 zł. 
 

16 Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2021 
Podjęcie uchwały związane było z koniecznością dostosowania zapisów do przepisów Unii 
Europejskiej dotyczących pomocy publicznej. Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego przy ul. 28 Czerwca 
1956 r. i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Rubież. Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle lub ich 
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach wymienionych Parków. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą w I półroczu 2021 r. skorzystały dwa 
podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła  358.595,72 zł. 
W I półroczu 2021 r. ze zwolnienia nie skorzystała żadna osoba fizyczna. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Niniejsza uchwała stanowi kontynuację założeń uchwały Nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania 
z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, na mocy której 
zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle o charakterze 
ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez 
sport i rekreację ruchową. Podjęcie uchwały związane było z koniecznością dostosowania zapisów 
do przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej. 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. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystało w I półroczu 2021 r. 
13 podmiotów, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła  3.243.489,34 zł. 
Spośród osób  fizycznych w I półroczu 2021 r. ze zwolnienia dotyczącego obiektów sportowych 
skorzystał jeden podmiot. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu zwolnienia w I półroczu 2021 r. 
wyniosła 24.393,84 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 
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rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Przesłanką do podjęcia niniejszej uchwały była konieczność dostosowania zapisów do przepisów 
Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis. Zwolnienie dotyczy wyłącznie remontów 
zakończonych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. Podmiot, aby skorzystać ze zwolnienia 
musi złożyć wymagane dokumenty w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym po raz 
pierwszy zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% poniesionych 
kosztów remontu elewacji, nie dłużej niż 10 lat. Uchwała jest kontynuacją uchwały 
nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 r. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystały w I półroczu 2021 r. dwa 
podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła 5.138,01 zł. Spośród osób  
fizycznych w I półroczu 2021 r. ze zwolnienia w podatku od nieruchomości nabytego na podstawie 
tej uchwały korzystało 165 obiektów podatkowych. Łączna kwota udzielonego z tego tytułu 
zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła 146.009,66 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. dokonano zwolnień 
z tytułu: 
- wymiany praw jazdy: 0, 
- wymiany pozwoleń na kierowanie tramwajem: 0, 
- wymiany dowodów rejestracyjnych: 5. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· 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 18 stycznia 2021 r. Miasto dokonało przedpłaty raty kapitałowej przypadającej do spłaty 
w grudniu 2021 r. w wysokości 4.500.000,00 zł. Następnie w dniu 31 marca 2021 r. Miasto zapłaciło 
odsetki w wysokości 54.619,50 zł od kredytu, a w dniu 30 czerwca 2021 r. - odsetki w wysokości 
53.478,08 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku i I kwartał 2021 roku. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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Uchwała ma coroczne zastosowanie do opracowaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej, 
a następnie do sposobu procedowania nad nim. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie niniejszej uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty zajęte pod 
cmentarze oraz budowle lub ich części na nich posadowione, niepodlegające innym zwolnieniom 
ustawowym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż związana 
bezpośrednio z utrzymaniem cmentarzy. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą w I półroczu 2021 r. nie skorzystał 
żaden podmiot. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 86.386 – 395.500.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty – 2031 r. 
W I półroczu 2021 r. Miasto regulowało odsetki z tytułu w/w umowy w następujących terminach: 
· 14 stycznia – w wysokości 65.660,27 zł, 
· 12 lutego – w wysokości 436.487,27 zł, 
· 12 marca – w wysokości 117.172,60 zł,  
· 14 kwietnia – w wysokości 63.000,01 zł, 
· 14 maja – w wysokości 432.747,55 zł, 
· 14 czerwca – w wysokości 114.615,62 zł. 
Termin płatności odsetek uzależniony jest od daty uruchomienia poszczególnych transz kredytu. 
Ponadto w I półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania 
miesięczne i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym. 
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania w I półroczu 2021 r. Miasto Poznań 
przekazało do Europejskiego Banku Inwestycyjnego: 
1. w miesiącu styczniu – raporty z postępu realizacji projektów dofinansowanych ze środków 
kredytu z EBI,  
2. w miesiącu kwietniu - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty 
długu, o projekcie WPF, o projekcie uchwały budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia 
z Indywidualnym Wskaźnikiem Obsługi Zadłużenia. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Projekt jest w trakcie rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim. 
 

25 Uchwała Nr LIII/955/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 r. w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 
dofinansowania projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na 
terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (nr konkursu: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17). 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Z dofinansowania w ramach projektu skorzystało 6 szkół oraz Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2. 
Projekt jest w trakcie rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała jest realizowana przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta. Została ona 
zmieniona uchwałą Nr XLVII/854/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 1 czerwca 2021 r. Zmiana 
uchwały była wynikiem skorzystania przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego 
z upoważnień ustawowych, które przewidują  możliwość rezygnacji z dochodzenia należności 
z tytułu rekompensaty 40 euro, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu lub większa od 
tego świadczenia , a niedochodzenie w sytuacji niewielkiego zadłużenia byłoby zbyt rygorystyczne 
i nieracjonalne.  Przedłużono także do 30 czerwca 2024 r. okres obowiązywania uchwały 
Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 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, która jest programem pomocy de minimis. 
 

27 Uchwała Nr LXII/1148/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 
dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu" dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
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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 30.06.2021 
Realizacja projektu została przesunięta do 31 grudnia 2021 r. Zaplanowane prace budowlane dot. 
modernizacji budynku zostały wykonane w terminie, zgodnie z umową, dokumentacją techniczną 
i uzgodnieniami. Obecnie trwa końcowe rozliczenie zadania inwestycyjnego. W trakcie realizacji jest 
zadanie związane z doposażeniem pracowni fotografii i ciemni w sprzęt fotograficzny. W tym celu 
obecnie jest procedowane wszczęcie powtórzonego postępowania przetargowego, które ma na 
celu wyłonienie wykonawcy dostaw wyposażenia do ZSZ nr 6. Przed wszczęciem postępowania 
specyfikacja kupowanego sprzętu była zaktualizowana i dostosowana do dostępności towarów na 
rynku. Ponadto po zakończeniu dostaw, planowane jest umieszczenie na budynku szkoły tablicy 
pamiątkowej w ramach działań promocyjnych projektu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W związku z długo utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi 
i hydrologicznymi (stany wody na wodowskazie przy moście Rocha w Poznaniu oscylowały wokół 
200cm+, podczas gdy do wykonywania prac niezbędny jest stan poniżej 180cm) wykonywane były 
prace przygotowawcze – koszenie zarośli, usuwanie starych płyt betonowych, budowa dróg 
technologicznych wzdłuż brzegów rzeki, zwożenie materiału itp. Po przerwie spowodowanej 
wysokim stanem wody na rzece Warcie – z początkiem czerwca 2021 roku Wykonawca wznowił 
roboty główne dla przedmiotowej inwestycji. Z dniem 30 lipca 2021 r. planowany jest odbiór 
pierwszego odcinka prac tj. wymienionych ubezpieczeń skarp na prawym brzegu rzeki w 243+500 – 
245+024 km. Zakończenie prac dla kolejnego odcinka tj. 245+024 – 246+000 zaplanowane jest na 
koniec sierpnia 2021 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 
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realizowana jest funkcja biurowa, handlowa, hotelowa, gastronomiczna lub mieszana, obejmująca 
wyłącznie te funkcje. 
Spośród osób prawnych ze zwolnienia określonego uchwałą skorzystały w I półroczu 2021 r. dwa 
podmioty, a deklarowana kwota zwolnienia w I półroczu 2021 r. wyniosła 64.072,67 zł. Spośród 
osób fizycznych ze zwolnienia określonego uchwałą nie skorzystał w I półroczu 2021r. żaden 
podmiot. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Projekt realizowany w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwa faza projektowa. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 w I półroczu 2021 r. z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 15.801.908,27 
zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku w I półroczu 2021 r. wyniosły 21.421.955,09 
zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do opracowaniu projektu budżetu Miasta, a następnie do 
sposobu procedowania nad nim. 
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33 Uchwała Nr XIII/193/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytów na rynku krajowym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
· Umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 – stan zadłużenia: 43.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
raty: 2025 rok (Konsorcjum BPS S.A. i BGK) 
· Umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – stan zadłużenia: 20.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej 
raty: 2025 rok (Konsorcjum BPS S.A. i BGK) 
 
W dniu 31 marca 2021 r. z tytułu powyższych umów kredytowych Miasto zapłaciło odsetki 
następującej wysokości:  
· Umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 79.520,55 zł; 
· Umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek 40.438,36 zł. 
 
Natomiast w dniu 30 czerwca 2021 r. zostały zapłacone raty odsetkowe w wysokości: 
· Umowa nr 2687216/236/JST/POZ/19 - kwota odsetek 80.404,11 zł; 
· Umowa nr 2687216/237/JST/POZ/19 – kwota odsetek 40.887,68 zł. 
Ponadto w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Banki 
sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku i I kwartał 2021 roku. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Patrz: pkt 33. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Podpisano umowę na wykonanie projektu na rzecz realizacji Eksperymentalnego Ogrodu 
Dziedzictwa. Umowa obejmowała również przeprowadzenie warsztatów, które wnosiły 
merytoryczny element do wykonywanego projektu, a także wykonanie badań gleby i mikroklimatu 
na terenie planowanej inwestycji. Przedmiot ww. umowy, tj. projekt, stanowi podstawę do obecnie 
przygotowywanego przetargu na wykonanie zamówienia pn. Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna 
z Eksperymentalnym Ogrodem Dziedzictwa. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Patrz: pkt 33. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 91.811 – 30.000.000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty - 2040 rok. 
 
W I półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
12 marca i 14 czerwca 2021 r. Miasto Poznań przekazało raty odsetkowe w wysokości 63.225,00 zł 
każda (oprocentowanie stałe). Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania w I półroczu 
2021 r. - w miesiącu kwietniu Miasto Poznań przekazało do Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu, o projekcie WPF, 
o projekcie uchwały budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia z Indywidualnym 
Wskaźnikiem Obsługi Zadłużenia. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Zgodnie z uchwałą opłata prolongacyjna nie jest stosowana do decyzji wydanych od dnia 
22.05.2020 r., zgodnie z art. 67 § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej (tj. w sprawie rozłożenia na 
raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących 
dochód budżetu Miasta Poznania), na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w związku z COVID-19  (tj. od 
14.03./20.03.2020 r.) albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 
Uchwała przestanie być realizowana w zakresie decyzji wydanych na podstawie wniosku złożonego 
po upływie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii w związku z Covid-19. 
 

39 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zmiana uchwały podyktowana była epidemią COVID-19, zmianami ustawowymi w zakresie PIT, 
rosnącą nierównowagą w finansowaniu przez władze centralne zadań oświatowych. Zmiany 
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(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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W następstwie zmian ustawowych w zakresie PIT, rosnącej nierównowagi w finansowaniu przez 
władze centralne zadań oświatowych oraz epidemii Covid-19 - podjęto uchwałę zmniejszającą 
wysokość środków dla osiedli, z której wynika, że środki wolne dla jednostek pomocniczych Miasta, 
naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni osiedla w 2021 roku wynoszą 
4.000.000 zł. Zmniejszono także wysokość środków na dofinansowanie realizacji zadań 
inwestycyjnych wyłonionych w drodze konkursu na 2021 do wysokości 4.000.000 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Stan zadłużenia z tytułu umowy 92.013 – 200 000 000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty – 2044 r. 
 
W I półroczu 2021 r. przekazywano do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania miesięczne 
i kwartalne z wykorzystania kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W dniu 
12 lutego 2021 r.  Miasto Poznań przekazało z tytułu niniejszej umowy ratę odsetkową w wysokości 
151.176,98 zł, a w dniu 14 maja 2021 r. ratę odsetkową w wysokości 231.863,01 zł. Sporządzona 
przez Miasto w czerwcu 2021 r. alokacja środków nie została jeszcze zaakceptowana przez EBI. 
Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi raportowania w I półroczu 2021 r. Miasto Poznań 
przekazało do Europejskiego Banku Inwestycyjnego: 
- w marcu – raport z postępów w projekcie związanym z komponentem COVID-19,  
- w kwietniu - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu, 
o projekcie WPF, o projekcie uchwały budżetowej, a także zgodność poziomu zadłużenia 
z Indywidualnym Wskaźnikiem Obsługi Zadłużenia. 
 

42 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 30.06.2021 
· Stan zadłużenia - 330.000.000,00 zł, termin wykupu – w latach 2023-2028. 
Z tytułu wyemitowanych obligacji Miasto zapłaciło w I półroczu 2021 roku odsetki w wysokości:  
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· seria A2020 – 248.050,00 zł w dniu 14 maja 2021 r., 
· seria B2020 – 278.300,00 zł w dniu 19 maja 2021 r.,  
· seria C2020, D2020 i E2020 – 963.050,00 zł w dniu 25 maja 2021 r., 
· seria F2020 – 370.150,00 zł w dniu 21 czerwca 2021 r.  
Dodatkowo w celu spełnienia zapisów umowy Miasto Poznań przekazało wymagane przez Bank 
Pekao S.A. sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku i I kwartał 2021 roku. 
 

43 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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 2021 rok oraz określenia wysokości 
podatku w deklaracjach na podatek od nieruchomości na 2021 rok składanych przez osoby prawne 
oraz wydawania decyzji określających wysokość podatku. 
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych za I półrocze 2021 r. 
wynosi 202.877.645,41 zł. 
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych za I półrocze 2021 r. 
wynosi 49.884.259,51 zł. 
Spośród osób prawnych w I 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. 
Z kolei z ww. stawki w I półroczu 2021 r. skorzystało 13 nieruchomości należących do osób 
fizycznych, skutkiem czego było obniżenie wysokości podatku o kwotę 5.929,75 zł. 
 

44 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 30.06.2021 
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 listopada 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Poznań a Biurem 
Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS" sp. z o.o. Firma audytorska 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. 
 

45 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.  
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, 
w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz stwarzania warunków dla 
rekreacji, a także czynnego wypoczynku mieszkańców. 
 W I półroczu 2021 r. POSiR otrzymał: 
- dotację przedmiotową: 13.105.990 zł, 
- dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu dot. przeciwdziałania 
alkoholizmowi: 6.300zł, 
- dotację z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - realizacja programu dot. zwalczania narkomanii: 
83.500zł. 
 

46 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Ustalona w uchwale dotacja przedmiotowa dla usług z zakresu gospodarki leśnej została pobrana 
w 48,66% (w I półroczu 2021 roku) i wyniosła 1.279.000,00 zł. 
Rodzaj dotowanych usług i wysokość uzyskanej dotacji na poszczególne usługi wyniósł: 
- usługi zwiazane z zagospodarowaniem lasu - 835.160,00 zł, 
- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przezd pożarami - 388.873,50 zł, 
- usługi związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - 54.966,50 zł. 
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XLVIII/883/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 
15 czerwca 2021 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze 2021 r. zostanie przedstawiona Radzie Miasta 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 
 

48 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Poznania za pierwsze półrocze 2021 r. zostanie 
przedstawiona Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 
 

49 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Nadwyżkę środków obrotowych zgodnie z podjętą uchwałą, Zakład Robót Drogowych przeznaczy na 
zakup sprzętu drogowego, tj. przyczepy niskopodwoziowej do transportu sprzętu drogowego 
(realizacja w IV kwartale 2021 r.), dwóch podwozi do transportu masy bitumicznej (realizacja w III 
kwartale 2021 r.), koparko-ładowarki CASE 580 ST (odbiór w dniu 30 czerwca 2021 r. - zgodnie 
z umową podpisaną w wyniku przetargu). 
 

50 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 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji uchwały: 
- wysyłano wezwania do uzupełnień braków oraz podpisywano umowy w wyniku przyznania 
dotacji,  
- odmówiono kilku wspólnotom przyznania dotacji, ze względów administracyjno-zarządczych, 
- otrzymano dodatkowe środki na realizację zadania (pozwoliło to na przyznanie dotacji prawie 
wszystkim chętnym), 
- skorygowano wniosek o przyznanie dotacji o wykreślenie z wniosku informacji o danych 
osobowych, 
- stworzono nowy załącznik do dotacji informujący o przetwarzaniu danych osobowych, który 
podpisują klienci w momencie podpisywania umowy o dotację. 
 
Liczba spraw: 177 (1 sprawa = 1 wniosek), liczba rezygnacji: 2 wnioski,  
Nie rozpatrzono: 1 (ze względu na złego adresata – Urząd Marszałkowski zamiast Urząd Miasta), 
Liczba odrzuconych wniosków: 6 (negatywnie rozpatrzonych), 
Liczba wniosków złożonych po terminie (odrzuconych): 5, 
Liczba podpisanych umów: 133. 
 

51 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Wypracowana nadwyżka za 2020 rok w kwocie 265.516,37 zł będzie przeznaczona na bieżące 
funkcjonowanie Zakładu Lasów Poznańskich i zachowanie płynności finansowej w przypadku 
niemożności odzyskania należności. 
 

52 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 
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na dzień 30.06.2021 
Zmiana uchwały podyktowana była epidemią COVID-19 wpływającą na sytuację finansową Miasta - 
w związku z czym postanowiono, przy naliczaniu dla poszczególnych osiedli środków z tytułu 
należności z podatku od nieruchomości od nowo oddanych do użytku budynków w pierwszym roku 
powstania obowiązku podatkowego: 
- 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. 
 
Na podstawie uchwały Wydział Budżetu i Kontrolingu naliczył na 2022 rok środki wolne 
przeznaczone na statutową działalność jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 24 588 034,00 
zł, z czego: 
- 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 przyjmą projekty planów wydatków. 
 

53 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 30.06.2021 
W następstwie upoważnień przewidzianych dla Rady Miasta ustalono poziom środków celowych na 
prace remontowe dróg publicznych gminnych na rok 2022 na poziomie 3.000.000 zł oraz na rok 
2023 na poziomie 4.000.000 zł. 
 

54 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zmiana uchwały polegała na zwiększeniu dotacji przedmiotowej na 2021 rok o kwotę 70.500,00 zł. 
Pozyskane środki ZLP przeznaczy na finansowanie 1 etatu w zakresie profilaktyki zagrożeń 
bezpieczeństwa ludzi wynikającego z migracji dzików oraz na wydatki związane z obsługą zadania. 
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1 Uchwała nr LXXXVIII/487/1993 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lipca 1993 r. w sprawie wyrażenia 
zgody podmiotom gospodarczym na używanie lub rejestrację znaku towarowego zawierającego 
nazwę lub herb miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
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 30.06.2021 
W ramach realizacji stanowiska 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 I półroczu 2021 r. ze szkoleń i doradztwa 
organizowanych przez OWP skorzystało łącznie 5893 uczestników, w tym: 
- Szkolenia organizowane przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy (ODS) WDGR  - 92 szkolenia (5179 
uczestników), 
- Doradztwo indywidualne organizowane przez ODS - 69 uczestników, 
- Szkolenia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu 
Współpracy - 13 szkoleń (206 uczestników), 
- Szkolenia dla start-upów i freelancerów organizowane przez zespół Przestrzeni Pracy Wspólnej 
Plus Jeden WDGR – 9 szkoleń (153 uczestników). 
- Poznański Dzień Przedsiębiorczości w dniu 24 czerwca 2021 r. -  2 panele dyskusyjne (286 
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 30.06.2021 
Pierwszy nabór wniosków odbył się w terminie od 12.03.2021 r. do 31.03.2021 r. W celu 
rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na zadania związane 
z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, Prezydent Miasta Poznania powołał w drodze 
zarządzenia Nr 330/2021/P z dnia 08.04.2021 r. komisję w składzie: 
1) pani Joanna Jajus – przewodnicząca Komisji, przedstawiciel Prezydenta; 
2) pan Gerard Hajgelman – zastępca przewodniczącej Komisji, przedstawiciel Prezydenta; 
3) pani Lidia Dudziak – przedstawicielka Rady Miasta Poznania; 
4) pani Monika Danelska – przedstawicielka Rady Miasta Poznania. 
5) pan Henryk Kania - przedstawiciel Rady Miasta Poznania, 
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Komisja na posiedzeniu w dniu 06.05.2021 r. dokonała oceny 2 wniosków - każdy z wniosków został 
oceniony pozytywnie i rekomendowany do udzielenia dotacji. Informacja o przyznanych dotacjach 
została zamieszczona w Zarządzeniu nr 418/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2021r. 
Prezydent Miasta Poznania postanowił udzielić 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, wymienione w załączniku 
do zarządzenia i przekazał na ten cel kwotę: 67 836,00 zł.  
 
Termin składania wniosków w II naborze odbył się od 19.05.2021 r. do 01.06.2021 r. Po zakończeniu 
procedury składania wniosków, warunki formalne spełniły 4 Rodzinne Ogrody Działkowe  
reprezentujące Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu.  
Na posiedzeniu w dniu 11.06.2021 r. Komisja ds. rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków 
spośród 4 wniosków, które wpłynęły do Urzędu poprzez WDGR dokonała najkorzystniejszego 
wyboru 4 wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną, a w dniu 22.06.2021 r. 
ostatecznego wyboru najkorzystniejszych wniosków wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej 
dotacji dokonał Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia nr 524/2021/P   
(kwota przyznanej dotacji: 132 614,00 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 30.06.2021 
Na postawie niniejszej uchwały Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Poznaniu wydaje postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych 
z przyjętymi zasadami. 
 

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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r, uchwała została zmieniona uchwałą Nr XLI/719/VIII/2021 Rady Miasta 
Poznania z dnia 2 lutego 2021 r.  
Na podstawie uchwały w I półroczu 2021 r. wydano 958  QR-kodów oraz przekazano 1000 
identyfikatorów 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 30.06.2021 
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: 
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· maksymalna liczba zezwoleń dla DETALU na terenie miasta Poznania wynosi: 
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 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: 30-06-2021 r. 
  
Osiedle Stare Miasto   
           A                                                 95                                    95 (limit wykorzystany) 
           B                                               100                                   100 (limit wykorzystany) 
           C                                                 85                                    85 (limit wykorzystany) 
 
Pozostała część miasta   
           A                                                905                                  863 
           B                                                935                                  905 
           C                                                880                                  829 
 
Wykorzystanie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: GASTRONOMIA 
   
Rodzaj zezwolenia                             Limit              Wykorzystanie limitu na dzień: 30-06-2021 r.  
 
teren miasta Poznania   
          A                                                870                                   768 
          B                                                760                                   682 
          C                                                760                                   464 
 

7 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Podjęcie przedmiotowej uchwały spowodowało przedłużenie terminu wniesienia opłaty za 
korzystanie w 2021 roku 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 mogą ją uiścić do dnia 30 września 2021 r., bez konieczności dokonywania opłaty 
dodatkowej. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 I półroczu 2021 r. przyjęto 473 wnioski aktualizacyjne. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 8 marca 2021 r. Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność 
par. 5 uchwały Nr XLI/718/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. - ze względu na 
istotne naruszenie prawa. Par. 5 uchwały wskazuje, że "Naruszenie przepisów o cenach urzędowych 
za przewozy taksówkami stanowi podstawę do wymierzenia grzywny w trybie i na zasadach 
określonych prawem oraz cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
w zakresie przewozu osób taksówką". Po zaskarżeniu rozstrzygnięcia, WSA w Poznaniu uchylił 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W uzasadnieniu do uchwały dotyczącej rozpatrzenia petycji Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej 
odnośnie pomocy dla gastronomii, Rada Miasta Poznania wskazała, że w dniu 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 rozważona w kolejnych miesiącach bieżącego roku, po przeprowadzeniu analizy budżetowej 
Miasta. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 
wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 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 30.06.2021 
W dniu 11.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego dokonano oceny  wniosków 
mieszkańców na wspólną realizację z Miastem inicjatyw lokalnych, polegających na budowie sieci 
wod-kan, nawierzchni drogowej oraz oświetlenia ulicznego. Spośród 9 wniosków na 
dofinansowanie w wysokości 1 943 396,81 zł, przyjęto do realizacji 8 wniosków, które spełniały 
kryteria zawarte w przedmiotowej uchwale. Kwota dofinansowania wynosi 1 764 118,43 zł.  
Obecnie trwa podpisywanie umów mieszkańców z wykonawcami zaplanowanych inwestycji. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Zapisy uchwały realizowane są w ramach wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W I półroczu 
2021 r. wydano 9 zezwoleń. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała zobowiązuje podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do pobierania opłat w wyskokości nie wyższej 
niż reguluje to ww. dokument. Weryfikacja stosowania stawki następuje m.in. podczas kontroli 
przedsiębiorców - w I półroczu 2021 r. nie prowadzono takich kontroli. 
 

5 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 
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i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. uchwała realizowana była przez Usługi Komunalne (w części zapisów, które nie 
zostały uchylone przez WSA). 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Działania podjęte w I półroczu 2021 r.:  
- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi i sąsiednimi gminami w zakresie planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowych (współpraca ciągła); 
- w dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na realizację „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania” – 
w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zlecenie dla Miasta realizuje firma 
Energoekspert sp. z o.o. z Katowic; podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się w dniu 5 maja 2021 
r. - od podpisania umowy Wydział Gospodarki Komunalnej prowadzi współpracę z wykonawcą oraz 
wydziałami UMP i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. 
 

7 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 30.06.2021 
Przyjęty uchwałą Regulamin został wprowadzony w życie i jest stosowany na bieżąco. 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W dniu 9 lutego 2021 r. zakończyło się postępowanie przetargowe na realizację pierwszego etapu 
inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii 
w Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym przy ul. Konarskiego 11/13 – pierwsza część przetargu 
dotyczy modernizacji dachu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Do przetargu nie zgłosiła się 
żadna firma. Potencjalni wykonawcy podczas wizji lokalnej zgłosili uwagi dotyczące stanu 
technicznego dachu na budynku DPS, który w ich ocenie wymaga zwiększenia zakresu remontu 
w stosunku do opracowanej w latach 2019/2020 dokumentacji. Na zlecenie Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, spółka WCWI dokonała przeglądu stanu pokrycia dachowego oraz zweryfikowała 
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zakres wymaganej inwestycji. W związku ze znacznym wzrostem kosztów przedsięwzięcia 
w stosunku do zakładanych w latach 2019/2020, Wydział Gospodarki Komunalnej musiał 
zrezygnować z prowadzenia dalszego postępowania na remont dachu i zwrócił środki do Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych.  
Realizując zadanie związane z zastosowaniem fotowoltaiki na budynku mieszczącym się przy 
pl. Kolegiackim 17, Oddział Inwestycji i Remontów Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu 
przygotował zapytanie ofertowe wraz z projektem umowy (projekt umowy jest w trakcie weryfikacji 
przez Wydział Prawny) na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
zamontowania na wskazanej części dachu ogniw fotowoltaicznych wraz ze wzmocnieniem/wymianą 
części konstrukcji dachowej. Zakres projektu obejmuje opracowanie:  
- trzech koncepcji rozmieszczenia paneli (z uwzględnieniem jednego wariantu w kolorystyce innej 
niż czarna), 
- trzech wizualizacji 3D,  
- konsultacji z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków już na etapie wykonania wszystkich 
koncepcji, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego,  
- odkrywki części zakrytych dachu wraz z doprowadzeniem pomieszczenia do stanu przed jej 
wykonaniem (min. 3 odkrywki) – dotyczy części dachu, na których planowany jest montaż paneli 
fotowoltaicznych, 
- ekspertyzy entomologiczną i mykologiczną więźby dachowej, 
- projektu wzmocnienia/wymiany więźby dachowej, 
- wstępnej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla całego dachu budynku (część A i B),    
- projektu budowlano - wykonawczego na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji,  
- uzyskania pozytywnej opinii lub pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przed 
złożeniem projektu do Miejskiego Konserwatora Zabytków należy uzyskać akceptację 
Zamawiającego, 
- wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami w dwóch 
egzemplarzach. 
Zakładany termin realizacji prac projektowych - do końca 2021 r. 
 

9 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 30.06.2021 
Zgodnie z nowym Prawem wodnym z 2017 roku, w celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, rada gminy zobowiązana została do podjęcia (do końca 2020 r.) uchwały 
wyznaczającej aglomerację. Na podstawie wyznaczonej aglomeracji przygotowywane jest 
sprawozdanie z KPOŚK. 
 

10 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 30.06.2021 
Działania podejmowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach realizacji uchwały 
w I półroczu 2021 r.: 
- podejmowano kontrole nieruchomości pod kątem utrzymania czystości i porządku w przestrzeni 
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publicznej – przeprowadzono 102 wizje w terenie,  
- przyjmowano zgłoszenia dotyczące zanieczyszczenia miasta: z aplikacji Smart City: 616, z aplikacji 
Poznań w porządku: 96, 
- koordynacja obowiązkowej akcji deratyzacji: 
· pierwsza, określona w Regulaminie akcja przeprowadzona została w dniach od 1 do 30 kwietnia 
2021 r.,  
· w dniu 8 marca 2021 r. Prezydent Miasta Poznania wydał komunikat w sprawie przeprowadzenia 
obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Poznania;  
· powyższy komunikat został przekazany do publicznej wiadomości i został ogłoszony w Gazecie 
Wyborczej w dniach: 15.03.2021 r., 22.03.2021 r., 29.03.2021 r. oraz na stronie internetowej Miasta 
Poznania -  http://www.poznan.pl/gk, 
· WGK zamieścił wszystkie informacje organizacyjne dotyczące powszechnej akcji deratyzacyjnej na 
wortalu Wydziałowym - poznan.pl/gk, a także w ramach współpracy z Biurem Prasowym UMP 
informacja o rozpoczęciu akcji została zamieszczona na głównej stronie - poznan.pl, 
· WGK pisemnie poinformował o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji Wydziały Urzędu Miasta 
Poznania celem przekazania informacji do podległych jednostek, a dodatkowo Wydział Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta - z prośbą o przekazanie Komunikatu do Rad Osiedli oraz 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;  
· WGK zwrócił się do Straży Miejskiej Miasta Poznania 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, skontrolowano 
łącznie 1725 nieruchomości; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w ramach 
swoich kompetencji skontrolował wyłożenie trutek przeciw gryzoniom w 84 obiektach branży 
spożywczej. W żadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie działań 
dotyczących monitoringu obecności szkodników oraz nie zastosowano sankcji karnych); 
Do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP wpłynęło 161 sprawozdań z informacją 
o przeprowadzeniu deratyzacji, w tym m. in. od placówek oświatowych i spółdzielni 
mieszkaniowych.   
 
Ponadto w okresie sprawozdawczym, wobec osób niestosujących się do przepisów, strażnicy 
miejscy Straży Miejskiej Miasta Poznania nałożyli 161 grzywien w drodze mandatu karnego, 
zastosowali 28 pouczeń oraz skierowali 12 wniosków o ukaranie do sądu. 
 

11 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 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020 – 2029 – korekta Nr 20/002/PI-
10”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. w ramach realizacji uchwały, Wydział Gospodarki Komunalnej monitorował 
wykonywanie zadań zawartych w obowiązującym WPRIM Spółki Aquanet. 
 

12 Uchwała Nr XLI/720/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie powierzenia 



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 : Gospodarka komunalna 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 07.09.2021 

31  

Lp Stan realizacji 

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 30.06.2021 
W dniu 31.03.2021 r. podpisano porozumienie międzygminne nr KPRM-I.042.2.2.1.2021 
ws. 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. W lipcu 2021 r. planuje się dokonanie wyboru wykonawcy 
w postępowaniu przetargowym. Planowane jest także podpisanie aneksu do porozumienia, który 
będzie regulował przekazanie dotacji celowej do Gminy Czerwonak. Rozliczenie dotacji planowane 
jest do dnia 15.12.2021 r. 
 

13 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".  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W wyniku podjęcia uchwały Miasto Poznań wystąpi ze Związku Międzygminnego "Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" - ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 r. Aktualnie trwają 
prace nad wdrożeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla miasta Poznania. 
 

14 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została przekazana Dyrektorowi jednostki budżetowej - Usługi Komunalne w celu 
realizacji.   
Program realizowany jest w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie zwierząt, przede wszystkim 
poprzez: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
- zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących,  
- zakup domków dla kotów wolnożyjących, 
- finansowanie sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących, 
-finansowanie znakowania (chipowania) kotów przebywających pod opieką organizacji społecznych, 
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku, 
- sterylizację lub kastrację zwierząt właścicielskich ze 100% dofinansowaniem Miasta, 
- znakowanie (chipowanie) zwierząt w Mieście ze 100% dofinansowaniem 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 należą: 
- prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolnożyjących – wpisano do rejestru 5 osób, 
- zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt właścicielskich – do dnia 30 
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czerwca 2021 r. procedura została uruchomiona jeden raz. 

15 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

16 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

17 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

18 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
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niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

19 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

20 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

21 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
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22 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

23 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

24 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu 
niezbędnych uchwał, stanowiących podstawę dla gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie 
uchwały stanowi konsekwencję decyzji kierunkowej Rady Miasta Poznania o wyjściu Miasta ze 
struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem 
na dzień 31.12.2021 r. 
 

25 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 19 maja 2021 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwała została przekazana do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - celem zaopiniowania. W dniu 15 czerwca 
2021 r. PGW Wody Polskie przesłało pismo o uzupełnienie braków formalnych. Braki te zostaną 



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 : Gospodarka komunalna 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 07.09.2021 

35  

Lp Stan realizacji 

uzupełnione w miesiącu lipcu 2021 r. 
 

26 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Na mocy uchwały nastąpi pozbawienie 
kategorii drogi gminnej - drogi o numerze 878724P (droga bez nazwy) - poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania jako drogi publicznej. 
 

27 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 30.06.2021 
Zmiana statutu podyktowana jest przyjęciem przez Zakład Lasów Poznańskich w zakres swoich 
obowiązków prowadzenia zagadnień związanych z profilaktyką zagrożeń bezpieczeństwa ludzi 
wynikającego z obecności dzików wolnożyjących w lasach komunalnych oraz powierzchniach 
zurbanizowanych miasta Poznania. Uchwałą Nr XLVIII/883/VIII/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. Rada 
Miasta Poznania zwiększyła dotację przedmiotową ZLP, którą planuje się przeznaczyć m.in. na 
finansowanie 1 etatu oraz wydatki związane z nowym zadaniem Zakładu.  
Zmiany statutu podyktowane są również koniecznością wprowadzenia zapisów dotyczących 
zwiększonego zakresu działań podejmowanych przez ZLP, w związku z zachodzącymi zmianami 
klimatycznymi oraz rolą lasu w przeciwdziałaniu tym zmianom. 
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1 Uchwała Nr XLII/444/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku jej podziału. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r.: 
- wydano 56 decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 318 539,10 zł 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty: 0, 
- wpływy budżetowe: 350 118,76 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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r.: 
- wydano 2 decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
- wysokość opłat adiacenckich ustalonych w decyzjach: 52 026,00 zł, 
- odwołań od decyzji o ustaleniu opłaty: 1, 
- wpływy budżetowe: 114 432,79 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 30.06.2021 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała tzw. kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są wszystkie zarządzenia Prezydenta 
Miasta Poznania dotyczące nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
oraz zasady zawierania przez strony, po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony 



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 : Gospodarowanie nieruchomościami 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 07.09.2021 

37  

Lp Stan realizacji 

do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
M.in. w oparciu o ww. uchwałę w I półroczu 2021 r.: 
- przygotowano 21 zarządzeń dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i 13 
zarządzeń dotyczących zbycia nieruchomości w trybie przetargowym, w rezultacie zbyto 
14 nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz 12 nieruchomości w trybie przetargowym, 
- dokonano 4 transakcji związanych z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Miasta Poznania, 
w tym 1 w trybie nabycia, 2 w trybie zamiany i 1 w trybie ugody sądowej, 
- obciążono służebnościami przesyłu 41 nieruchomości miejskich (przy założeniu 
działka=nieruchomość), 
- zawarto 6 aktów notarialnych ustanowienia służebności gruntowej, na podstawie których 
obciążono 8 działek, 
- zawarto 2 akty notarialne oddania nieruchomości miejskich w użytkowanie, na podstawie których 
obciążono 22 działki. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. nie udzielono bonifikaty od ceny sprzedaży wynikającej z ww uchwały. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 I 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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności z bonifikatą wynikającą z ww. uchwały. 
 

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 30.06.2021 
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 30.06.2021 
Realizacją uchwały w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o sprzedaż lokali zajmuje się 
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., który również ustala wysokość przysługującej 
bonifikaty. Natomiast realizacją uchwały w zakresie sprzedaży lokalu zajmuje się Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami UMP. 
Jest to tzw. uchwała kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są zarządzenia Prezydenta 
Miasta Poznania dotyczące ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 
W I półroczu 2021 r. w oparciu o ww. uchwałę podjęto 6 zarządzeń oraz sprzedano 45 lokali. 
 

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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. na podstawie ww. uchwały udzielono 2515 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 30.06.2021 
Z uwagi na zmianę celu darowizny na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, konieczna jest zmiana 
przedmiotowej uchwały. 
 

12 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Postępowanie jest na etapie przygotowania zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie 
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy 
ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9 wraz ze sprzedażą budynków i innych urządzeń znajdujących się na 
nieruchomości. 
 

13 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. na podstawie ww. uchwały udzielono 97 bonifikat. 
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1 Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010r. w sprawie 
zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek 
pomocniczych - osiedli. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
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 I półroczu 2021 roku na diety dla członków organów osiedli wypłacono kwotę 133 780 zł.  
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 30.06.2021 
Na podstawie przedmiotowej 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. 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. 
Zostało ono zmienione zarządzeniem Nr 300/2021/P z dnia 31 marca 2021 r. Zmianie uległa 
wysokość opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego 
przy ul. Głuszyna 224-230, w zakresie najmu obiektów sportowych wraz z szatniami. 
 

3 Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz 
szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała ma corocznie zastosowanie do ustalenia wysokości dla jednostek pomocniczych - osiedli 
Miasta, a także określa zasady postępowania przy wydatkowaniu środków będących w ich 
dyspozycji. Została ona zmieniona uchwałą Nr XLVII/855/VIII/2021 Rady Miasta Poznania 1 czerwca 
2021 r. - w zakresie naliczania środków na lata 2022-23. 
 

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 
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na dzień 30.06.2021 
Uchwała określiła dla jednostek pomocniczych Miasta – osiedli wysokość środków wolnych 
naliczanych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w latach 2020-2023 oraz  wysokość środków na 
dofinansowanie realizacji zadań wyłonionych w drodze konkursu zgłoszonych przez osiedla. 
Ustalono także na lata 2020- 2023 środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych. Została ona 
zmieniona uchwałą Nr XLVII/856/VIII/2021  Rady Miasta Poznania 1 czerwca 2021 r. - w zakresie 
wysokości środków celowych na prace remontowe publicznych dróg gminnych na rok 2022 i 2023. 
 

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 30.06.2021 
Na podstawie przedmiotowej 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 30.06.2021 
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, konsultacje i zawody krajowe. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 30.06.2021 
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, który 
przedłożył nazwiska sportowców - kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania 
w kategoriach młodzieżowych i kandydatów Nagrody Sportowej dla trenera i zawodnika. W wyniku 
głosowania przyznano 50 stypendiów w kategoriach młodzieżowych. Stypendia otrzyma 
40 zawodników dyscyplin indywidualnych oraz 10 ze sportów drużynowych. Stypendia w wysokości 
450 zł miesięcznie wypłacane będą od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. 
Kapituła przyznała również nagrodę sportową Miasta Poznania, którą otrzymają: 
- trener Aleksander Wojciechowski (AZS AWF Poznań/ wioślarstwo), 
- zawodniczka Magda Linette (OŚ AZS Poznań/ tenis). 
Swoje głosy na poszczególnych kandydatów oddali następujący członkowie kapituły:  
1. prof. Ryszard Wryk 
2. prof. Ryszard Strzelczyk 
3. prof. Bogdan Sojkin 
4. dr Ewa Bąk 
5. Szymon Ziółkowski 
6. Krzysztof Ratajczak 
7. Lidia Dudziak  
Kapituła ustaliła również wysokość Olimpijskiej Nagrody Sportowej dla sportowców poznańskich 
klubów sportowych, którzy uzyskali nominacje na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Sportowcy 
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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 30.06.2021 
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, który 
przedłożył nazwiska sportowców - kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania 
w kategoriach młodzieżowych i kandydatów Nagrody Sportowej dla trenera i zawodnika.W wyniku 
głosowania przyznano 50 stypendiów  w kategoriach młodzieżowych. Stypendia otrzyma 
40 zawodników dyscyplin indywidualnych oraz 10 ze sportów drużynowych. Stypendia w wysokości 
450 zł miesięcznie wypłacane będą od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r.  
Ponadto do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania wpłynęło pismo o zakończeniu kariery 
sportowej przez zawodnika KS Posnania Poznań - Michała Kudły. Działając zgodnie z uchwałą 
Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców 
- § 9 Uchwały, Kapituła podjęła jednogłośnie decyzję o pozbawieniu p. Michała Kudły z dniem 
1 czerwca 2021 r. - stypendium sportowego Miasta Poznania. 
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1 Uchwała Nr XLIV/462/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Jarogniewa Drwęskiego.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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 30.06.2021 
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. 
W I półroczu 2021 r. na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Miasta Poznania podjęła: 
- uchwałę 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; 
- uchwałę 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. Członkowie Zespołu ds. wznoszenia pomników po 
zapoznaniu się z opinią Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich dotyczącą 
możliwości lokalizacji pomnika w obrębie Ronda Kaponiera (w związku z otrzymaną negatywną 
opinią ZDM dot. lokalizacji wskazanych przez ZTM na moście Teatralnym) zdecydowali, iż pomnik 
winien zostać zlokalizowany poza centrum - na Ratajach, w sąsiedztwie miejsca zamieszkania 
aktorki. Lokalizacja dla pomnika jest w dalszym ciągu poszukiwana. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o wzniesienie Pomnika Wdzięczności - Pomnika 
Najświętszego Serca Jezusowego. 
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5 Uchwała Nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 r. w sprawie zasad 
wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W dniach 23-24 czerwca 2021 r. odbyło się II posiedzenie Sądu Konkursowego w Konkursie na 
projekt pomnika króla Przemysła II w Poznaniu. W dniu 24 czerwca 2021 r. rozstrzygnięty został 
konkurs na projekt pomnika króla Przemysła II w Poznaniu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 II półroczu 2021 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Organizacja konkursu na pomnik Dowódców Powstania Wielkopolskiego uzależniona jest od 
realizacji budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego (w związku z przewidywaną lokalizacją 
pomnika Dowódców Powstania Wielkopolskiego w parku, który ma być utworzony w bezpośrednim 
otoczeniu Muzeum). 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Na mocy przedmiotowej uchwały w roku 2021 Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod 
przewodnictwem prof. Waldemara Kuligowskiego zadecydowała o wyborze Macieja Rychłego do 
tytułu tegorocznego laureata Nagrody Artystycznej. 
Kapituła dokonała również wybory dziesięciu laureatów i laureatek stypendiów dla młodych 
twórców poznańskiego środowiska artystycznego, a wśród nich: 
- Łukasz Byrdy (muzyka), 
- Izabela Sitarska (sztuki wizualne i animacja kultury), 
- Hubert Karmiński (muzyka i animacja kultury), 
- Stanisław Pawlak (muzyka i teatr), 
- Alisa Makarenko (taniec i teatr), 
- Katarzyna Półrolniczak (muzyka), 
- Zofia Tomczyk (taniec/choreografia), 
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- Marcin Ratajczyk (teatr i film), 
- Bartosz Choryan (sztuki wizualne), 
- Stanisław Aleksandrowicz (muzyka). 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała może być zrealizowana, a środki uruchomione, dopiero po rozstrzygnięciu konkursu 
rzeźbiarskiego. W dniu 11 maja 2021 r. Wydział Urbanistyki i Architektury podpisał porozumienie 
o współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w sprawie przeprowadzenia drugiego konkursu i budowy 
pomnika. W dniu 19 maja 2021 r. złożono w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu zlecenie 
przeprowadzenia procedury konkursowej. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 
2022 rok. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Członkowie Zespołu ds. wznoszenia pomników wstrzymali się od zajęcia stanowiska w sprawie 
lokalizacji pomnika. Stanowisko w tej sprawie zostaje wstrzymane do czasu podjęcia decyzji 
planistycznych na terenie przed Teatrem Polskim (ta lokalizacja wskazywana jest przez 
Stowarzyszenie jako najkorzystniejsza). 
 

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 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony monitoring drugiego roku działalności 
Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 przygotowanego 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 
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wspartych zostało 187 projektów,  
- przyznanie 10 stypendiów dla młodych twórców oraz 1 Nagroda Artystyczna,  
- przygotowania do realizacji 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 30.06.2021 
Forma pomnika zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Organizacja konkursu na pomnik 
planowana jest w 2024 roku. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Teren Parku Górczyńskiego (na którym zaproponowano lokalizację pomnika) 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. 
 

15 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Została podpisana umowa na realizację prac. Aktualnie wskazany ostateczny termin realizacji umów 
i rozliczenia udzielonej dotacji to 30 listopada 2021 r. Wypłaty środków nastąpią na podstawie 
przedstawionych sprawozdań wraz z fakturami. 
 

16 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zostały podpisane umowy na realizację prac ze wszystkimi podmiotami wymienionymi w uchwale. 
W większości przypadków prace są już rozpoczęte lub niebawem się rozpoczną. Wskazany aktualnie 
ostateczny termin realizacji umów i rozliczenia udzielonej dotacji to 30 listopada 2021 r. Wypłaty 
środków nastąpią na podstawie przedstawionych sprawozdań wraz z fakturami. 
 

17 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 
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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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 18 czerwca 2021 r. przedmiotowa uchwała został ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w DUWW. 
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1 Uchwała Nr XIX/248/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 
określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. wydano 2 zgody na najem nieruchomości. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Od 2012 r. prace związane z wyłonieniem nabywcy akcji spółki MPGM S.A. zostały zawieszone. 
W związku z opracowaną przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego koncepcją alternatywnego 
zadysponowania akcjami MPGM S.A. w zakresie dokonania podziału spółki w trybie art. 529 ust. 1 
pkt 4 ksh (podział przez wydzielenie) Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o przesunięciu 
decyzji o realizacji projektu podziału spółki MPGM S.A. (podział przez wydzielenie) na rok 2019. Do 
tego czasu Pan Prezydent polecił dopracowanie wszystkich kwestii organizacyjnych związanych 
z planowanym podziałem. Do dnia 30.06.2021 r. BNW nie uzyskało zgody Prezydenta Miasta 
Poznania na kontynuowanie projektu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym 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 MPK sp. z o.o. na rzecz 
uprawnionych pracowników Spółki, podjęte zostaną działania zgodnie z postanowieniami uchwały 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 
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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 przygotowaniu 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 30.06.2021 
Na podstawie wniosków z analizy umowy z dnia 31 lipca 2018 r., zawartej pomiędzy Miastem 
Poznań a spółką ZKZL 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 Poznania podjął decyzję o skierowaniu do Rady 
Miasta Poznania projektu uchwały w powyższej sprawie. Prace dotyczące przygotowania projektu 
uchwały są na ukończeniu. 
 

6 Uchwała Nr XX/349/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe 
Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku im. 
Jana Kasprowicza. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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 wg stanu na dzień 30.06.2021 r. nie zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
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7 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 30.06.2021 
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 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 wg stanu na dzień 
30.06.2021 r. nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

8 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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 roku Zarząd Dróg Miejskich zafakturował kwotę 3.610.471,00 zł netto tytułem 
opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. 
Ponadto na podstawie uchwały przygotowano  następujące Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Poznania: 
1) ZARZĄDZENIE NR 842/2020/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 16 listopada 2020r. 
w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna; 
2) 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.); 
3) ZARZĄDZENIE NR 864/2020/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 19 listopada 2020r. 
w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu 
kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna. 
4) ZARZĄDZENIE NR 920/2020/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 1 grudnia 
2020r.zmieniające zarządzenie Nr 864/2020/P w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Poznania, 
stosowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna (zmiana dotyczyła zapisu w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 
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5 w brzmieniu: "5. Ceny ustalone w § 1 ust. 1 i 2 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r."). 
Aktualnie zarządzenia są obowiązujące i spółka AQUANET Spółka Akcyjna nie wystąpiła z wnioskiem 
o konieczność zmiany cen i opłat. 
 

9 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 30.06.2021 
Działania podjęte w I półroczu 2021 r. w ramach realizacji uchwały: 
1. Aplikacja Smart City Poznań - rozszerzenie o nowe funkcjonalności (ok. 40 zmian, obecnie w fazie 
testów końcowych, przed zaktualizowaniem w sklepach Google Play oraz AppStore); zapewnienie 
przedłużenia licencji; hosting aplikacji. 
2. II Edycja Konferencji Smart City Wielkopolska (realizacja: czerwiec 2021 r.) - wydarzenie 
współorganizowane z Miastem Poznań, przy współpracy ośmiu innych wielkopolskich miast oraz 
partnerów; wydarzenie zrealizowane online na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 
Konferencja jest platformą wymiany doświadczeń, rozwoju regionalnego, przekazywania 
inspiracyjnych rozwiązań tworzących miasta przyszłości.  
3. W ramach rozwoju obszaru smart mobilności - rozpoczęcie prac nad wdrożeniem koncepcji MaaS 
(Mobility as a Service). Podpisanie listu intencyjnego z poznańskim startupem take&drive.  
4. Rozpoczęcie projektu Smart City Lab - projekt żywego laboratorium miejskiego w określonej 
lokalizacji, gdzie mogą być testowane rozwiązania “smart city”. To także projekt utworzenia miejsca 
współpracy środowisk naukowych, biznesu, mieszkańców i samorządu, skupionego wokół wyzwań 
rozwoju miasta inteligentnego. 
 

10 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania ww. uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego 
wnioskowania 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. 
W dniu 17 maja 2021 r. Miasto Poznań wystąpiło o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które pozwoli zrealizować inwestycje mieszkaniowe polegające 
na budowie osiedla mieszkaniowego składającego się z 9 budynków mieszkalnych (353 lokale 
mieszkalne) wraz z halą garażową i lokalami użytkowymi - pole inwestycyjne 7MW, na poznańskim 
Strzeszynie w rejonie ul. Koszalińskiej.  Inwestycja jest warunkiem powodzenia realizacji programu 
mieszkaniowego pn. "POZnań – i zamieszkaj". Dalsze działania związane z wniesieniem wkładu do 
Spółki uzależnione są od decyzji instytucji finansującej. 
 

11 Uchwała Nr XLVI/834/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
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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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Podjęcie przez Radę Miasta Poznania ww. uchwały stanowiło niezbędny warunek skutecznego 
wnioskowania 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. 
W dniu 17 maja 2021 r. Miasto Poznań wystąpiło o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które pozwoli zrealizować inwestycje mieszkaniowe polegające 
na budowie: osiedla mieszkaniowego składającego się z 5 budynków mieszkalnych (199 lokali 
mieszkalnych) wraz z halą garażową i lokalami użytkowymi - pole inwestycyjne 6MW na 
poznańskim Strzeszynie w rejonie ul. Koszalińskiej. Inwestycja jest warunkiem powodzenia realizacji 
programu mieszkaniowego pn. "POZnań – i zamieszkaj". Dalsze działania związane z wniesieniem 
wkładu do Spółki uzależnione są od decyzji instytucji finansującej. 
 

12 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 30.06.2021 
Trwają prace mające na celu opracowanie dokumentu Planu Podziału Spółki, wraz z niezbędnymi 
załącznikami oraz negocjacje z Miastem Leszno w zakresie nabycia przez Miasto Leszno udziałów 
spółki Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o., która powstanie w wyniku 
podziału spółki PTBS sp. z o.o. 
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1 Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 r. w sprawie nazewnictwa 
ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. przygotowano 18 projektów uchwał nazewniczych, w tym 8 na wniosek, 
8 z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania i 2 z inicjatywy Radnych Miasta Poznania, uwzględniając 
wytyczne zawarte w przywołanej uchwale. 
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1 Uchwała Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami 
proekologicznymi. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została zmieniona uchwałą  Nr XXXIX/688/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-
2020 r. W związku z wprowadzonymi zmianami, dokonano korekty w załącznikach nr 1, 2, 3 do 
uchwały stanowiących wzory wniosków oraz formularz rozliczenia udzielonej dotacji. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Prowadząc czynności w zakresie respektowania zapisów uchwały, strażnicy miejscy Straży Miejskiej 
Miasta Poznania przeprowadzili w okresie sprawozdawczym 62 kontrole lokali niezabezpieczonych 
przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku. Stwierdzili 1 nieprawidłowość, skutkującą 
skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska, organ wykonawczy gminy sporządza Program Ochrony Środowiska, następnie co dwa 
lata sporządzany jest raport z realizacji zadań przyjętych w Programie. Aktualnie przygotowywany 
jest  raport z realizacji zadań monitorowanych za rok 2020 na podstawie danych przekazanych przez 
wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne, instytucje i podmioty gospodarcze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 („Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań monitorowanych”) do Programu 
Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie informacji pozyskanych od poszczególnych zarządców (Zarząd Dróg Miejskich, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu, Zarząd Transportu Miejskiego i PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.) opracowano sprawozdania z realizacji w 2020 r. zadań z zakresu 
ochrony środowiska przed hałasem drogowym, tramwajowym i kolejowym, zapisanych 
w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania z 2018 r. 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. 
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5 Uchwała Nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 r. w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji ze zmianą ustaleń 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały, w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania: 
1. Zorganizowano spotkanie z Wydziałami, Biurami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi 
w sprawie wdrażania MPA w Mieście; 
2. Przygotowano poznańską część wniosku do programu Life wraz z Instytutem Ochrony Środowiska 
na realizację zadań związanych z MPA; 
3. Przygotowano wykaz projektów do finansowania  zewnętrznego z perspektywy MPA; 
4. Dokonano analizy wskaźników MPA pod kątem ich weryfikacji w porozumieniu z Wydziałami, 
Biurami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi; 
5. Rozpoczęto prace organizacyjne związane z przygotowaniem „bloku klimatycznego” na 
konferencję Miasta Poznania podczas Targów Poleko 2021. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Działający przy Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu UMP Zespół Ekologiczny na bieżąco podejmuje 
działania mające na celu polepszenie warunków środowiskowych w budynkach Urzędu Miasta 
Poznania.  
Ponadto Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu zaprzestał kupowania wody w plastikowych butelkach 
od I półrocza 2019 r. Na dzień 30.06.2021 r. w Urzędzie Miasta Poznania łączna liczba 
zainstalowanych dystrybutorów wynosiła 138 szt., w tym 69 szt. bezbutlowych dystrybutorów wody 
pitnej podłączonych bezpośrednio do sieci wodociągowej oraz 69 szt. dystrybutorów butlowych. 
W 2021 roku w ramach nowej umowy na najem bezbutlowych dystrybutorów wody, planowane 
jest zwiększenie ich liczby do 100 szt. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Powołanie pod koniec 2020 roku zespołu interdyscyplinarnego ds. zewnętrznych ogrodów 
wertykalnych, tzw. zielonych ścian oraz zielonych dachów na terenie Poznania, wpisuje się 
w intencję przyjętej uchwały kierunkowej.  
Do tej pory odbyło się jedno posiedzenie Zespołu ds. zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. 
„zielonych ścian” oraz zielonych dachów na terenie Poznania, na którym została omówiona 
przedmiotowa problematyka w miejskiej przestrzeni urbanistycznej na przykładzie działań 
prowadzonych w szczególności poza granicami naszego kraju, ze względu na brak takich 
dedykowanych programów na rynku krajowym.  
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Ponadto Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska przygotował wstępny projekt programu 
udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Poznania na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie zielonych dachów oraz zewnętrznych 
ogrodów wertykalnych, tzw. „zielonych ścian” na terenie miasta, który zostanie w najbliższym 
czasie przekazany pod obrady i dyskusję Zespołu. Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest 
w miesiącu sierpniu 2021 r. 
 

8 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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 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 
i w związku z tym podpisanie umowy nie było możliwe. 
Do dnia 30 czerwca 2021 r. w Wydziale złożono 88 formularzy rozliczeniowych (91 lokali). 
Wypłacono dotacje dla 57 umów (60 lokali) w kwocie 735 914,49 zł. 
 

9 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 30.06.2021 
W dniu 14 czerwca 2021 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki 



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 : Ochrona środowiska 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 07.09.2021 

58  

Lp Stan realizacji 

na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku 
ekologicznego „Traszki Ratajskie”. W trakcie przygotowywania jest umowa z NFOŚiGW na  realizację 
prac ujętych w uchwale. Realizację zadania wraz z dokumentacją przekazano do spółki Poznańskie 
Inwestycje Miejskie. 
 

10 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 30.06.2021 
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w I półroczu 2021 r. 
realizował projekt „Skończmy ze smogiem w Poznaniu” wykorzystujący innowacyjne technologie, 
jakimi jest wykorzystanie sensorów pomiarowych przy użyciu dronów. Do 30 czerwca 2021 r. 
zrealizowano 25 dni pomiarowych z 65 zaplanowanych na ten rok. Projekt będzie kontynuowany 
w drugiej połowie roku. Działanie ma na celu eliminację emisji szkodliwych substancji do powietrza 
poprzez wypracowywanie poprawnych, kontrolowanych postaw społecznych mieszkańców.  
W zakresie działań inwestycyjnych, w tym drogowych bądź też dotyczących obiektów oświatowych 
czy też innych obiektów użyteczności publicznej, gdzie możliwe jest zastosowanie wymienionych 
w uchwale rozwiązań na etapie ich projektowania i realizacji, Wydział skierował pisma do Biura 
Koordynacji Projektów oraz do ZDM-u z informacją o uchwale przyjętej przez Radę Miasta z prośbą 
o uwzględnienie zaproponowanych w uchwale rozwiązań technicznych przy planowanych 
inwestycjach. Stale realizowana jest również zasada ciągłego zwiększania udziału zieleni 
w przestrzeni miejskiej poprzez nakładanie stosownej kompensacji przy decyzjach zezwalających na 
usuwanie drzew.  
Ponadto Wydział w II półroczu 2021 roku ma zamiar realizować pilotaż monitoringu emisji 
komunikacyjnej z wykorzystaniem pojazdów komunikacji miejskiej oraz infrastruktury ITS 
w wybranych częściach miasta. Projekt jest innowacyjny w skali kraju i do tej pory nierealizowany 
w żadnym mieście. Po jego zakończeniu Wydział przekaże jednostkom odpowiedzialnym za 
realizację inwestycji raport z wyników pomiaru wskazujący, w których występuje największe 
stężenie emisji komunikacyjnej w mieście.  
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. W tym celu powołany został 
specjalny zespół zadaniowy. 
 

11 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 30.06.2021 
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 
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społeczne, a także wystąpiono o opinię do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach realizacji uchwały Wydział złożył także do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o udzielenie dotacji 
na przedsięwzięcie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 
Poznania”. 
 

12 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Przedmiotowa 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. 
 

13 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Przedmiotem uchwały jest przeprowadzenie prac remontowych na terenie objętym ochroną 
prawną, tj. na terenie użytku ekologicznego „Dębina II”. Uzgodnienie dotyczy przebudowy mostku 
i wymianę konstrukcji istniejącego mostku – kładki dla pieszych – zlokalizowanego w ciągu 
istniejącej ścieżki spacerowej pomiędzy Stawem Grundela i Stawem Dębowym, zlokalizowanego w 
części północno-zachodniej użytku ekologicznego „Dębina II”, będącego w zarządzie Zakładu Lasów 
Poznańskich (prace przewidziane do wykonania dot. inwestycji celu publicznego pn. „Zmiana 
konstrukcji mostków - odbudowa na Dębinie 1 szt.”). 
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1 Uchwała Nr XXVII/369/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
ustanowienia nagrody "Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania". 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 14 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego wybrano laureatów 
nagrody. Wręczenie nagród poszczególnym laureatom zaplanowano na dzień 19 lipca 2021 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W dniu 13 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji (na platformie internetowej Zoom, 
wyjątkowo w formie hybrydowej ze względu na pandemię Covid-19), podczas którego omówiono 
sylwetki uczestników oraz zasady oddawania głosowania w konkursie „Poznański Strażak Roku”. 
Komisja oddawała swoje głosy do urny, która znajdowała się w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 
17. W dniu 17 maja 2021 r. pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
w obecności Prezydenta Miasta Poznania otworzyli urnę i policzyli głosy. Pan Prezydent zatwierdził 
wyniki. Nagrody zostały wręczone dnia 19 maja 2021 r. podczas obchodów „Dnia Strażaka” 
organizowanego przez KM PSP. 
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1 Uchwała Nr LI/549/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie 
porozumienia dotyczącego przejęcia zadania innych powiatów, w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W związku z uchwałą oraz podpisanymi stosownymi porozumieniami, Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom zamieszkałym na terenie Powiatu Średzkiego oraz  Powiatu Międzychodzkiego. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Plan na 2021 rok na fundusz zdrowia wynosi 1 657 319,00 zł. Nie jest możliwe podanie wykonania 
na dzień 30.06.2021 r., ponieważ nie zatwierdzono jeszcze sprawozdania z wykonania funduszu płac 
dla wszystkich placówek. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 uchwały. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 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.   
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym, przyjęte kryteria nadal obowiązywały w procesie rekrutacyjnym. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji uchwały przyznano 2 stypendia i wypłacono łącznie 
12 000,00 zł.  
Na dzień 30.06.2021 r. umowę o pracę w ramach programu stypendialnego otrzymały 2 osoby.  
Od 01.01.2021 r. w ramach działania trwały cztery staże w następujących okresach: 01.09.2020 - 
28.02.2021; 01.10.2020 – 31.03.2021; 01.10.2020 – 31.03.2021; 04.11.2020 – 30.04.2021. 
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, że firmy wstrzymują się na pewien czas 
z przyjmowaniem stażystów - w obawie, że nie będą mogły wywiązać się ze zobowiązań 
wynikających z umowy stypendialnej. Studenci, w związku z zajęciami online, niejednokrotnie 
wrócili do swoich domów rodzinnych, co uniemożliwia im czynne odbywanie stażu w poznańskich 
firmach. 
 

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 30.06.2021 
Zapisy 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 30.06.2021 
Uchwała obowiązująca. Na jej podstawie ustalono się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania. 
 

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 30.06.2021 
Uchwała dostosowała sieć szkół publicznych ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na terenie Miasta Poznania od 1 września 2019 r. 
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10 Uchwała Nr XX/360/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2019 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie ustalonych kryteriów i trybu przyznawania nagród przyznawane są nagrody 
Prezydenta Miasta Poznania oraz nagrody dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W I półroczu 
2021 r. przyznano 247 nagród (wypłata nastąpi w II połowie 2021 roku). 
 

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 30.06.2021 
Zapisy uchwały stosowane są w trakcie rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej. 
 

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 30.06.2021 
Zapisy uchwały obowiązują w kontekście sieci szkół publicznych na terenie Miasta Poznania. W dniu 
30 marca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
Nr XXV/469/VIII/2020 z dnia 31 marca 2020 r. Korekta dotyczyła obwodów Szkoły Podstawowej 
nr 83 i Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10. 
 

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 30.06.2021 
Jednostka ropoczęła dzialalność z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 

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 30.06.2021 
Nagrody przyznawane są uczniom poznańskich szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół 
ponadpodstawowych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych i sportowych, którzy wykażą się 
w danym roku szkolnym  szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą w trzech kategoriach: 
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naukowej, artystycznej i sportowej. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie 
stosownego zgłoszenia w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania - do dnia 15 września każdego 
roku. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 20 listopada.  
W związku z powyższym rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu 2021 roku. 
 

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 30.06.2021 
Na podstawie uchwały, z dniem 1 stycznia 2021 r. swoją działalność ropoczęło Centrum Usług 
Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania. 
 

16 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. rozliczono koszty dowozu 42 dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających 
do szkół i przedszkoli niesamorządowych. 
 

17 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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. udzielono dotacji dla 294 szkół i placówek. Wszczęto 1 nową kontrolę, 
a pozostałe kontrole są w toku. 
 

18 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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 
składać do nie więcej niż sześciu szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. 
 

19 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 
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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 30.06.2021 
Zapisy uchwały zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2021 r. 
 

20 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Aktualnie przygotowywane jest porozumienie między Miastem Poznań a Województwem 
Wielkopolskim w celu przekazania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. 
J. Sikorskiego w Poznaniu. 
 

21 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zapisy uchwały zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2021 r. 
 

22 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zapisy uchwały zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2021 r. 
 

23 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zapisy uchwały zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2021 r. 
 

24 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 
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oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 
 

25 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.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 
 

26 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zapisy uchwały zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2021 r. 
 

27 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 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r. 
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1 Uchwała Nr L/528/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA 
KOMUNIKACYJNA odcinek północny” w Poznaniu.   
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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 30.06.2021 
- 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 30.06.2021 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 11 sierpnia do 2 września 2005r.,  
- rozpatrzenie przez Prezydenta wniosków - 22 września 2005r., 
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- 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 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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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 30.06.2021 
- 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 
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 30.06.2021 
- zbieranie wniosków do planu od 15 marca do 6 kwietnia 2007r., 
- rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta – 26 kwietnia 2007r., 
- przygotowywanie projektu mpzp do opiniowania wewnętrznego, 
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- opracowywana jest analiza w celu wyodrębnienia nowego planu dla terenów powojskowych 
w rejonie ul. Lotniczej, w kontekście planu generalnego lotniska i terenów zamkniętych 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- 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, 
- projekt planu proponowany do uchylenia. 
 
Uchwała zmieniona uchwałą nr XXVII/265/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 4 grudnia 2007r. 
oraz uchwałą Nr LX/828/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 30.06.2021 
- 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 

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
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- 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 30.06.2021 
- 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 
- 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 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon 
ulicy Kotowo" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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 30.06.2021 
- 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.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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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 30.06.2021 
- 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 
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 16.07.2021r. zbierane są uwagi do projektu planu. 
 
Osiedle Kwiatowe część B – rejon Dworca Miejskiego: 
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- od 09.06.2015 r. do 10.07.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 29.06.2015 r. - II konsultacje społeczne, 
- II półrocze 2015 r.  - przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- oczekiwanie na decyzję w sprawie rozwiązań projektowych dla tramwaju. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 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 30.06.2021 
- 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., 
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- MPU złożyła zażalenie na uzgodnienie pod warunkami projektu mpzp wydane przez Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu do Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 
który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego, 
-Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pozytywnie uzgodnił projekt planu, 
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad negatywnie uzgodniła projekt planu. MPU złożyła 
odwołanie. GDDKiA podtrzymała swoje postanowienie. MPU złożyła skargę do WSA w Warszawie 
i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy, 
- wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu od 16.08.2012r. do 14.09.2012 r., 
- dyskusja publiczna nad projektem mpzp - 05.09.2012 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 28.09.2012 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta - 18.10.2012 r., 
- przygotowywanie projektu mpzp do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, 
- przygotowanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgadniania, 
- ponowne opiniowanie i uzgadnianie projektu planu od 09.10.2013 r. do 30.10.2013 r., 
- sąd administracyjny uchylił postanowienia GDDKiA. MPU oczekuje na uprawomocnienie się 
wyroku, 
- 16.06.2014 r. GDDKiA wniosła skargę kasacyjną na orzeczenie WSA z dnia 14.04.2014 r. MPU 
oczekuje na przesłanie odpisu ww. skargi i wyznaczenie terminu rozprawy, 
- 25.07.2014 r. MPU odpowiedziało na skargę kasacyjną do WSA. MPU oczekuje na wyznaczenie 
terminu rozprawy, 
- odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano sprawę do 
ponownego rozpatrzenia, 
- projekt planu skierowany do ponownego rozpatrzenia, 
-  24.05.2016 r. odbyła się rozprawa w NSA, uchylono korzystny dla Miasta wyrok WSA i przekazano 
sprawę do ponownego rozpatrzenia, 
- 19.09.2016 r. WSA uchylił oba wyroki w zakresie reklam i negatywnego oddziaływania dróg, 
- 09.11.2016 r. złożona została do NSA skarga kasacyjna od wyroku WSA, 
- 08.11.2017 r. odbyła się rozprawa, na której sąd oddalił skargę kasacyjną, co spowodowało 
ostateczne uchylenie w części negatywnych uzgodnień organu, 
- prace nad planem wstrzymane, 
- weryfikacja założeń projektu planu w związku z wyrokiem sądu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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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: 
- 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 30.06.2021 
- 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 
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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 30.06.2021 
- 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 
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. 



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 07.09.2021 

81  

Lp Stan realizacji 

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 30.06.2021 
- 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, 
- 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. 
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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 30.06.2021 
- 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 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- 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. 
 

27 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 - 
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część B” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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., 
- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 



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 07.09.2021 

84  

Lp Stan realizacji 

- 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 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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.” 
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Komandoria - Pomet część A: 
- 30.10.2014 r. - II konsultacje społeczne dla projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 
Komandoria - Pomet część B: 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na 
budowę. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
 
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. 
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Mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 16.09. do 07.10.2016 r. opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 16.09. do 07.10.2016 r. uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 01.03. do 29.03.2018 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 08.03.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 13.04.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 26.04.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 22.06. do 20.07.2018 r. - drugie wyłożenie projektu palnu do publicznego wglądu, 
- 25.06.2018 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- od 22.06. do 20.07.2018 r. - II wyłożenie projektu palnu do publicznego wglądu, 
- do 03.08.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 23.08.2018 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- od 24.10. do 06.12.2018 r. - III wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 22.11.2018 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 20.12.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- 10.01.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Nr VII/84/VIII/2019 Rady Miasta Poznania  z dnia 26 lutego 2019 r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2019, poz. 2776 z dnia 11 marca 2019 r. Uchwała weszła 
w życie 26 marca 2019 r. 
 
Mpzp "Jeżyce - Północ " część D w Poznaniu:  
- projekt planu przygotowany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 05.09. do 26.09.2014 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 26.11. do 24.12.2014 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 10.12.2014 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 07.01.2015 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 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, 
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- 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 
wejdzie 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 
wejdzie w życie 14 stycznia 2021 r.) 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – 
część A, 
- wprowadzono zmiany w projekcie planu w związku z uchwalonym Studium, 
- projekt planu został skierowany do Biura Rady Miasta, 
- projekt mpzp został uchwalony uchwałą Nr V/21/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-
2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic 
Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część A. 
 
Część B: 
- opracowywanie projektu planu zostało wstrzymane do czasu zmiany Studium, 
- przygotowania projektu planu do opiniowania wewnętrznego, 
- 29.10.2015 r. II etap konsultacji społecznych, 
- od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r. opiniowanie wewnętrzne, 
- rozpatrywanie wniosku o dalszy podział planu. 
-Mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu cz. B został decyzją 
Prezydenta podzielony na części B1, B2, B3.  
 
Cz. B1: 
-przygotowanie do opiniowania i uzgadniania, 
- 29.09.2017 r. złożono zażalenie do SKO na postanowienie nr 843/17 Zarządu Województwa 
w sprawie odmowy uzgodnienia oraz wskazanych przez organ warunków uzgodnień. MPU oczekuje 
na rozpatrzenie sprawy przez SKO, 
- 04.06.2018 r. SKO wydało postanowienie nr SKO.GP.4000.1492.2017 utrzymujące w mocy 
zażalane postanowienia, 
- od 14.08. do 13.09.2019 r. - wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 29.08.2019 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 27.09.2019 r. - zbierania uwag do projektu planu, 
- 17.10.2019 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- plan uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/315/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. 
opublikowaną w Dz.U.W. Wlkp. Rocznik 2019, poz. 10084 z dnia 2 grudnia 2019 r. Uchwała weszła 
w życie 17 grudnia 2019 r. 
 
Cz. B2 i B3: 
-prace projektowe uzależnione są od koncepcji przebiegu trasy tramwajowej na Podolany, 
- zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Urbanistyki i Architektury nie ma potrzeby kontynuacji prac 
nad planem w związku z toczącymi się postępowaniami oraz wydanymi już decyzjami w sprawie 
warunków zabudowy; 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. 
 

32 Uchwała Nr XXVII/350/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 
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na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

34 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. 



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 07.09.2021 

90  

Lp Stan realizacji 

 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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., 
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- dyskusja publiczna - 04.08.2015 r., 
- przyjmowanie uwag do projektu planu - do 04.09.2015 r., 
- rozstrzygnięcie uwag przez Prezydenta Miasta - 24.09.2015 r., 
- przedstawienie projektu planu Radzie Miasta Poznania do uchwalenia, 
- 22.12.2015 r. – Radę Miasta podjęła uchwałę Nr XXII/292/VII/2015 w sprawie konieczności 
dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania planu, 
- w związku z ustaleniami na naradzie Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem 
i Sekretarzem w dniu 30.06.2016 r. WGN prowadzi rozmowy z najemcami garaży. Wyniki działań 
WGN warunkują dalsze prace nad mpzp, 
- mpzp podzielony na części A i B. 
 
mpzp „Osiedle Czecha cz. A: 
- 17.11.2016 r. – rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Miasta, 
- przygotowania do opiniowania i uzgadniania ustawowego projektu planu, 
- od 20.01. do 10.02.2017 r. – opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 30.03. do 28.04.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 19.04.2017 r. dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 12.05.2017 r. zbieranie uwag do projektu planu, 
- 01.06.2017 r. – rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 11 lipca 2017 r. 
 
mpzp „Osiedle Czecha cz. B”: 
- prowadzona jest analiza możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
problemu zagospodarowania tego terenu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

39 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 30.06.2021 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- I konsultacje społeczne - 21.03.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 25.03. do 15.04.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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). 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- 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. 
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Część południowa: 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- I konsultacje społeczne - 09.05.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 06.05. do 27.05.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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 
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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.  
 
Mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola - część B w Poznaniu: 
- prace nad planem zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia spraw sądowych. 
 

47 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 30.06.2021 
- 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. 
 

48 Uchwała Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21-05-2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ul. Poziomkowej” 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Przygotowywanie uchwały uchylającej projekt planu. 
Do uchwały Nr L/761/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia 
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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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
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, 
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- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 09.03.2015 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 11.03.2015 r. do 01.04.2015 r. - zbieranie wniosków do projektu planu, 
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- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zebrano wnioski do projektu planu, 
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- przygotowanie projektu do opiniowania wewnętrznego. 
 
Zgodnie z ustaleniami z narady Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem 
w dniu 06.04.2017 r., protokół nr 100/VII/9/2017 pkt. 8 projekt planu został podzielony na część 
A i B. 
 
Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część A" w Poznaniu: 
- opracowywanie wstępnej koncepcji projektu planu, 
- prace nad planem zawieszone ze względu na skomplikowaną sytucję własnościową na 
przedmiotowym terenie oraz wydane na całym terenie decyzje o pozwoleniu na budowę. 
 
Mpzp "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu: 
- od 20.04. do 12.05.2017 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
 - 27.04.2017 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowanie do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 04.09. do 25.09.2017 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 20.11. do 18.12.2017 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 23.11.2017 r. - dyskusja publiczna, 
- do 03.01.2018 r. - zbieranie uwag do projektu planu, 
- plan uchwalony uchwałą Nr LXVIII/1244/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05.06.2018 r., 
uchwała została opublikowana w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2018, poz. 4837 z dnia 13.06.2018 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

58 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 30.06.2021 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
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59 Uchwała Nr XIX/240/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Bolesława 
Śmiałego – część południowa” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 koncepcji, która zostanie wprowadzona do projektu. 
 

62 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 30.06.2021 
- odbyły się I konsultacje społeczne i zbierano wnioski do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

63 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.  
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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). 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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: 
- 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. 
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65 Uchwała Nr XXVIII/406/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
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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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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: 
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: 
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- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 

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

na dzień 30.06.2021 
- 20.09.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.09. do 12.10.2016 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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.  
 
„Cmentarz Miłostowo” - część B w Poznaniu  
- opracowywanie koncepcji projektu planu.  
 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 17.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.10. do 10.11.2016 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowanie koncepcji projektu planu, 
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- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 17.01.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 18.01. do 10.02.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 5/12 jest niezgodne. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 11.05.2017 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.05. do 29.05.2017 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

74 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 30.06.2021 
- 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 
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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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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13.05.2021r., 
- projekt planu został złożony w Biurze Rady Miasta w celu uchwalenia na sesji Rady Miasta 
Poznania. 
 
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 
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. Na Zarządzie do 
dalszego procedowania wskazywano część A. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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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, 
- 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. 
 

78 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 30.06.2021 
- 07.06.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 08.06. do 29.06.2018 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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), 
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- 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. trwa ponowne uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

81 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- 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 
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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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W dniu 28.05.2018 r. ówczesny Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej Wudarski 
zdecydował o podziale projektu mpzp na dwie części: 
 
1. „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu: 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 22.05. do 12.06.2019 r.-  opiniowanie ustawowe projektu planu, 
- od 24.05. do 14.06.2019 r. - uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- w związku z brakiem uzgodnienia projektu planu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.  
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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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, 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym Wydział Urbanistyki i Architektury nie prowadził postępowań na 
podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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Poznania. 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- od 21.06 do 30.07.2021r. przeprowadzany jest II etap konsultacji społecznych; w pierwszym dniu 
odbyło się spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), w trakcie jest publikacja 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; w tym samym okresie odbywa się opiniowanie wewnętrzne projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 11.03.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 12.03. do 02.04.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 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, 
- od 28.06 do 19.07.2021r. trwa ustawowe opiniowanie i uzgadnianie projektu planu. 
 

89 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

90 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 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- od 28.06 do 19.07.2021r. odbywa się ustawowe opiniowanie i uzgadnianie projektu planu. 
 

92 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 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
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- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- prace nad przygotowaniem projektu planu do opiniowania wewnętrznego. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 



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 07.09.2021 

116  

Lp Stan realizacji 

- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- przygotowywanie do I konsultacji społecznych, 
- 09.09.2019 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 10.09. do 01.10.2019 r. - zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 16.12.2019 r. do 22.01.2020 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 14.01.2020 r. - II konsultacje społeczne, 
- przygotowywanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego. 
 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

101 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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: 
 
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.). 
 
2. Mpzp obszaru Umultowo Wschód - w rejonie ulic Diamentowej, Rubież i Nadwarciańskiej 
w Poznaniu 
- trwa przygotowanie projektu planu do ustawowego opiniowania i uzgodniania. 
 
3. Mpzp obszaru Umultowo Wschód - w rejonie ulicy Szałwiowej w Poznaniu 
- trwa przygotowanie projektu planu do ustawowego opiniowania i uzgodniania. 
 
4. Mpzp obszaru Umultowo Wschód - w rejonie ulicy Bożydara w Poznaniu 
- trwa przygotowanie projektu planu do ustawowego opiniowania i uzgodniania.. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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- 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, 
- od 24.06 do 16.07.2021r. przeprowadzany jest II etap konsultacji społecznych; w pierwszym dniu 
odbyło się spotkanie informacyjne (w formie zdalnej), w trakcie jest publikacja 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; ponadto dzień wcześniej zakończy się opiniowanie wewnętrzne projektu planu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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, 
- 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. 
 

106 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 30.06.2021 
- 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. 
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107 Uchwała Nr XXII/393/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21-01-2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie 
ul. Obornickiej i T. Mateckiego” w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
przestrzennego. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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.. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- etap zbierania wniosków i I konsultacji społecznych, 
- 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, 
- na II połowę 2021 roku zaplanowano przygotowywanie do opracowania koncepcji nowego 
Studium, obejmującej projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
- 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 
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planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu. 
 

115 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 30.06.2021 
- od 02.11. do 24.11.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- analiza wniesionych wniosków do projektu planu. 
 

116 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 30.06.2021 
- od 16.11. do 07.12.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- opracowanie koncepcji projektu planu. 
 

117 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 30.06.2021 
- od 23.11. do 14.12.2020 r. trwały I konsultacje społeczne oraz zbieranie wniosków do projektu 
planu, 
- analiza wniesionych wniosków do projektu planu. 
 

118 Uchwała Nr XXXIV/590/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie 
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 30.06.2021 
- 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. 
 

119 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
- 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. 
 

120 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 30.06.2021 
- 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, 
- trwają prace projektowe nad opracowaniem koncepcji projektu planu. 
 

121 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 30.06.2021 
- od 18.12.2020r. do 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), a także zbieranie wniosków do projektu planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 
 

122 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 30.06.2021 
- 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. 

123 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 
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zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” Radojewo 
Zachód część C w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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. 
 

124 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 30.06.2021 
- przygotowywanie projektu planu do konsultacji społecznych, które będą obejmować 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. 
 

125 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 30.06.2021 
- przygotowywanie do zbierania wniosków do projektu planu, 
- przygotowywanie do przeprowadzenia konkursu studenckiego. 
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1 Uchwała Nr XXXII/309/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zasad 
gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym, zarządzanym przez Zarząd Komunalnych 
Zasobów Lokalowych. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
Zasób użytkowy zarządzany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., jest 
zagospodarowywany zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy dzierżawy nr D/51/1031 z dnia 
9 października 2013 (aneks nr 10 z dnia 29.10.2020 r). W związku z powyższym, dane za I półrocze 
2021 roku, wynikają wprost z realizacji zagospodarowania zasobu użytkowego na podstawie wyżej 
wymienionych procedur, a nie bezpośrednio z Uchwały Nr XXXII/309/V/2008 Rady Miasta Poznania 
z dnia 12 lutego 2008 r. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie aukcje internetowe w dniu 
15.06.2021 r. oraz 30.06.2021 r. Zgodnie z Aneksem nr 10 z dnia 29.10.2020 r. do Załącznika nr 5 do 
umowy dzierżawy nr D/51/1031 z dnia 9 października 2013, zmianie uległa forma aukcji 
z dotychczasowej - ustnej na formę nieokreśloną (np. aukcja internetowa). 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała tzw. kompetencyjna, w oparciu o którą podejmowane są zarządzenia Prezydenta Miasta 
Poznania dotyczące ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 
W I półroczu 2021 r. w oparciu o ww. uchwałę zbyto 2 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. 
1. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego złożonych w okresie 01.01-30.06.2021 r.: 37 
(w tym 7 ponownie), w tym: 
- na podstawie § 5 ust. 8 uchwały nr LXIX/1274/VII/2018 RMP  z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023: 4 (w tym 
2 ponownie), 
- po zawarciu umowy najmu w wyniku zamiany lokalu: 0, 
- po zawarciu umowy najmu po spłacie zadłużenia: 0, 
- po zawarciu umowy najmu lokalu zamiennego: 0, 
- na podstawie § 5 ust. 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: 6 (w tym 
4 ponownie), 
- 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: 19 (w tym 1 ponownie), 
- na podstawie uchwały nr XIX/321/VIII/2019 RMP z dnia 19 listopada 2019 r.  w sprawie warunków 
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych: 8. 
2. Liczba lokali mieszkalnych, co do których Prezydent Miasta Poznania podjął indywidualną decyzję 
o sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 0. 
3. Liczba wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego opracowanych i przekazanych do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UMP w I półroczu 2021 r.: 49, w tym: 
- z bonifikatami wynikającymi z treści uchwały nr XLV/532/III/2000 RMP z dnia 17 października 2000 
r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych: 0, 
- 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 
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mieszkalnych: 49. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 I półroczu 2021 r. w oparciu o ww. uchwałę 
podjęto 1 zarządzenie oraz zbyto 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 
jednolokalowym. 
 
Liczba wniosków o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednolokalowym na dzień 30.06.2021 r.: 50, w tym: 
- opracowanych przez ZKZL sp. z o. o. i przekazanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UMP w I półroczu 2021 r.: 1. 
 

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 30.06.2021 
W ramach realizacji Polityki mieszkaniowej Miasta - w I połowie 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 30.06.2021 
Uchwała została podjęta w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z ww. przepisem rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Poznania na lata 2019-2023 został opracowany w przeważającej części na podstawie danych 
i prognoz przedstawionych przez Spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 
Dokument uwzględnia zmiany dokonane w zakresie zarządzania komunalnym zasobem 
mieszkaniowym w 2017 roku, tj. przejęcia przez Spółkę zadania bezpośredniego zarządzania 
komunalnym zasobem mieszkaniowym. Podane w dokumencie prognozy, dotyczące kosztów 
potrzeb remontowych, nakładów niezbędnych do utrzymania budynków i lokali w niepogorszonym 
stanie oraz wysokości kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego, zostały dokonane na podstawie 
dotychczasowych danych oraz analizy obowiązków wynikających z realizacji zadań własnych gminy, 
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wyznaczonych celów i priorytetów oraz ich możliwości realizacyjnych. 
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXXV/626/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 
29 września 2020 r. W przyjętej zmianie ustalono m.in., iż w przypadku umów najmu zawartych na 
czas nieoznaczony po dniu 20 kwietnia 2019 r. wynajmujący co 3 lata, licząc od dnia zawarcia 
umowy najmu, będzie weryfikował spełnienie przez najemcę kryterium dochodowego określonego 
w uchwale Nr XIX/322/VIII/2019  Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 
 

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 30.06.2021 
Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną i związane z nią utrudnienia w uzyskiwaniu przez 
klientów dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o pomoc 
mieszkaniową, od początku 2021 roku wprowadzono w uchwale nowe zasady naboru wniosków 
o pomoc mieszkaniową, nie zmieniając przy tym kryteriów prowadzonego naboru. Od tego 
momentu wnioski będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy, a lista socjalna i lista 
mieszkaniowa będą aktualizowane na bieżąco. Nowe zasady zniosły konieczność tworzenia 
projektów list. Utrzymano kontrolę społeczną nad sposobem rozpatrywania wniosków, która polega 
na rozpatrywaniu przez Komisję ds. Opiniowania List odwołań od sposobu ich rozstrzygnięcia. 
W uchwale doprecyzowany jest również tryb i zasady rozpatrywania wniosków oraz kwalifikowania 
osób ubiegających się o lokal do remontu, adaptację poddasza lub innych pomieszczeń 
niemieszkalnych na lokale mieszkalne. 
W I półroczu 2021 r.: 
• zawarto 24 umowy najmu socjalnego lokalu w związku z realizacją uprawnień wynikających z tzw. 
listy prezydenckiej, w tym 20 umów w ramach realizowanego przez Miasto Poznań „Programu 
mieszkań ze wsparciem”, 
• zawarto 52 umowy najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z realizacją uprawnień 
wynikających z tzw. listy prezydenckiej, 
• zawarto 12 umów  najmu lokali na czas nieoznaczony w związku z posiadanym uprawnieniem do 
lokalu zamiennego, 
• zawarto 22 umowy najmu lokali na czas nieoznaczony z osobami, którym uprzednio 
wypowiedziano umowy najmu, a przyczyny wypowiedzenia ustały, 
• zawarto 21 umów  najmu lokali z osobami pozostałymi w lokalu po zgonie / wyprowadzeniu się 
dotychczasowego najemcy, z czego 7 w tzw. trybie szczególnym – za zgodą Prezydenta Miasta 
Poznania, 
• wynajęto 4 zwolnione części lokalu w trybie tzw. poszerzenia, 
• zawarto 2 umowy najmu lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, które zostały uprzednio 
wylicytowane podczas aukcji na wynajem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2, 
• zawarto 10 umów najmu lokali z osobami, które zostały zakwalifikowane do wykonania remontu 
lokali, a następnie do zawarcia umowy najmu (wykaz lokali do remontu), 
• złożono 117 ofert  najmu lokali socjalnych na podstawie prawomocnego wyroku o eksmisję 
z zasobu obcego, przyznającego prawo do takiego lokalu , 
• zawarto 322 ponowne umowy najmu socjalnego lokalu z osobami je zajmującymi (po wygaśnięciu 
dotychczasowych umów), 
• przeprowadzono 30 zamian lokali. 
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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 30.06.2021 
W ramach działań podejmowanych w związku z przyjętym przez Radę Miasta Poznania programem 
pn. „POZnań - i zamieszkaj”: 
- W dniu 1 kwietnia 2021 r.  związku z planowanymi przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego spółka z o.o. (inwestor), przedsięwzięciami inwestycyjno – budowlanymi 
zlokalizowanymi w Poznaniu, w rejonie ulic J. Wiencka/ E. Zawackiej/ A. Poszwińskiego (Strzeszyn – 
pole inwestycyjne 6MW) oraz w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Cegłowskiej (Strzeszyn – pole 
inwestycyjne 7MW), Miasto Poznań jako beneficjent, wystąpiło z wnioskami do Banku 
Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia ww. inwestycji w ramach programu 
finansowanego ze środków Funduszu Dopłat.  Przedmiotem planowanej inwestycji jest realizacja 
osiedla mieszkaniowego, składającego się z 5 budynków mieszkalnych (199 mieszkań - pole 
inwestycyjne 6MW) wraz z halą garażową, w której znajdować się będzie 276 miejsc postojowych. 
Ponadto w parterach budynków planuje się lokalizację 6 lokali użytkowych. Odpowiednio na drugim 
polu inwestycyjnym 7MW, planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowego składającego się 
z 9 budynków mieszkalnych ( 353 mieszkania). Ponadto w parterach budynków planuje się 
lokalizację 8 lokali użytkowych.  
- W dniu 11 maja 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wniosków 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.  Podjęcie przez Radę Miasta 
Poznania ww. uchwał stanowiło niezbędny warunek skutecznego wnioskowania 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. 
- W dniu 17 maja 2021 r. Miasto Poznań wystąpiło o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
 

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 30.06.2021 
Podczas sesji w dniu 16 lutego 2021 r. Rada Miasta Poznania powierzyła realizację programu 
"POZnań – i zamieszkaj", spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., jako 
usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. 
W dniu 09.03.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego 
podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy Spółki poprzez uwzględnienie w jej treści postanowień 
dotyczących powierzenia Spółce PTBS realizacji programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj”, 



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 : Polityka lokalowa 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 07.09.2021 

128  

Lp Stan realizacji 

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 21.04.2021 r. 
Obecnie opracowywane jest zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad 
wykonywania i rozliczania programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj” powierzonego do 
realizacji spółce PTBS. 
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1 Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała jest sprawozdawana szczegółowo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały 
nr 1637/2019 z dnia 13.12.2019 r., zmieniającej zasady w dotychczasowym systemie 
monitorowania programów rewitalizacji, wyniki monitoringu programu przekazywane będą do 
UMWW co 2 lata. W chwili obecnej dostępne jest w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta sprawozdanie na dzień 31.12.2020 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała zwiększa możliwości egzekwowania zasad dotyczących estetyki i porządku na obszarze jej 
obowiązywania - dając dodatkowe narzędzia m.in. Straży Miejskiej Miasta Poznania. Stanowi 
podstawę do wydawanych decyzji. Jednym z efektów funkcjonowania Parku Kulturowego jest 
likwidacja reklamy na "ślepej ścianie" kamienicy przy ul. Wodnej. 
Obecnie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jest w trakcie przygotowywania nowelizacji 
uchwały. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Wraz z przedstawicielami Biblioteki Raczyńskich, przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów 
i Rewitalizacji Miasta uczestniczyli w wizjach lokalnych mających na celu wybór lokalizacji 
książkomatów. Uczestniczono w rozmowach z właścicielami/osobami zarządzającymi terenami 
wybranych lokalizacji. Uzgodniono 9 lokalizacji i aktualnie trwają ustalenia kolejnych. 
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1 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Zarząd Dróg Miejskich podtrzymuje stanowisko wyrażone przed podjęciem przedmiotowej uchwały. 
Postulowane przez Stowarzyszenie rozwiązanie, polegające na objęciu zerową stawką za 
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu wskazanej grupy osób wymaga dokładnych 
analiz i konsultacji. Preferencyjne warunki korzystania z SPP zostały wprowadzone do Regulaminu 
z myślą o mieszkańcach Poznania (m.in. osobach z niepełnosprawnościami, kombatantach 
Poznańskiego Czerwca 1956 roku). 
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1 Uchwała Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 r. w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. odbyło się 6 sesji MRMP. W trakcie X sesji Rada przeprowadziła wybory 
uzupełniające do Prezydium. Posiedzenia 9 Komisji MRMP odbywały się na bieżąco. 
Rada zaangażowała się w działania Miasta w ramach walki z pandemią COVID-19, 
rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczniów szkół średnich (m.in. promując szczepienia 
przeciwko COVID-19). Rada kontynuowała projekt „POZnaj Miasto” (cykl spotkań 
z przedstawicielami Miasta dla uczniów szkół ponadpodstawowych). Ponadto MRMP 
współpracowała z Zespołem Oświatowym Miasta Poznania 2020+. Radni MRMP zaangażowali się 
w pomoc pogorzelcom na Os. Kopernika w Poznaniu, m.in. prowadząc prace porządkowe  
w zniszczonych mieszkaniach oraz koordynując zbiórkę funduszy dla poszkodowanych. Podpisano 
list intencyjny z UAM dot. nawiązania współpracy edukacyjnej. Podjęto także uchwałę w sprawie 
podpisania Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej, a także uchwałę 
w sprawie wystosowania wniosku o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania wzrostu 
nakładów na realizację Programu Rowerowego Miasta. Rada podjęła także uchwałę o skierowaniu 
wniosku do Radnych Miasta Poznania ws. podjęcia działań mających na celu odwołanie Radnego 
Miasta Poznania Przemysława Alexandrowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty 
i Wychowania Rady Miasta Poznania i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 niektóre działania konsultacyjne były zawieszone – 
przesunięte w czasie - zwłaszcza te, które związane były z bezpośrednim kontaktem 
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  
– 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 4 projekty 
konsultacyjne, w tym odbyły się 4 spotkania konsultacyjne online. Konsultacje polegały na 
organizacji spotkań z zespołami projektowymi MPU, których celem było omówienie uwarunkowań 
i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dotyczących danych obszarów. W okresie 
pandemii wspólnie z MPU 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 
1 projekt konsultacyjny dotyczący koncepcji budowy ul. Dolnej Głogowskiej. Konsultacje społeczne 
prowadzone były w formie geodyskusji. Z koncepcją budowy Dolnej Głogowskiej można było 
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zapoznać na dedykowanej stronie: dolna-glogowska.geodyskusja.pl. Została ona zilustrowana na 
zamieszczonym pod tym adresem planie sytuacyjnym. 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 . 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 Ponaniu, 
- Zmiany statutu osiedla Starołeka – Minikowo - Marlewo, 
- Zmiany organizacji ruchu na ul. Swoboda, 
- Zmiany organizacji ruchu na 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". 
· Konsultacje społeczne dotyczące Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwestie związane 
z trybem i zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego omówiono w części dotyczącej uchwały 
Nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 
· Poza uchwałą Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania, z Polskim Instytutem Praw Człowieka 
i Biznesu przeprowadzono konsultacje społeczne #deliberateria dotyczące tematu praw człowieka. 
Cykl pilotażowych spotkań konsultacyjnych był prowadzony w Poznaniu, Przemyślu i Częstochowie. 
Osoby uczestniczące w deliberatiach dyskutowały na wcześniej wybrane tematy odnoszące się do 
prac legislacyjnych na poziomie europejskim. Zebrane od nich rekomendacje zostaną, zgodnie 
z założeniami projektu, przesłane do Rządu RP 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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 roku przez mieszkańców miasta Poznania nie została zgłoszona żadna inicjatywa 
uchwałodawcza, wobec czego nie podejmowano działań związanych z realizacją uchwały. 
 

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 30.06.2021 
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W I półroczu 2021 roku nie został zgłoszony wniosek o uzupełnienie składów ławników sądów 
powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023, dlatego powołany Zespół ds. opiniowania 
kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023 nie odbywał 
spotkań w celu zaopiniowania kandydatów. 
 

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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 roku nie został zgłoszony wniosek o uzupełnienie składów ławników sądów 
powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023, dlatego nie było konieczności zasięgania od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
 

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 30.06.2021 
Zgodnie z uchwałą, w okresie sprawozdawczym, zakończono etap zbierania projektów do PBO22, 
który trwał od 4 do 31 maja 2021 r. Łącznie wpłynęło 210 projektów: 32 ogólnomiejskie, 
19 w ramach Zielonego Budżetu oraz 159 rejonowych.  Do każdego zgłoszenia należało dostarczyć 
w formie papierowej listę poparcia projektu (minimum 10 głosów poparcia). Obecnie trwa 
opiniowanie projektów przez wydziały merytoryczne i jednostki podległe - zgodnie 
z harmonogramem do 27 sierpnia 2021. W poznańskich szkołach odbyły się Szkolne Budżety 
Obywatelskie (SBO). Program “Od SBO do PBO” został zrealizowany w 3 poznańskich szkołach 
(SP57, II LO i V LO) w okresie kwiecień-maj 2021 r. Projekt pozwolił uczniom poznać w praktyce 
zasady budżetów obywatelskich oraz pokazał, że warto angażować się w sprawy lokalnej 
społeczności. Głównym założeniem projektu był wzrost partycypacji obywatelskiej młodzieży oraz 
zwiększenie ich zaangażowania w sprawy publiczne w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
narzędzi budżetu obywatelskiego. W czerwcu 2021 r. ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego, 
którego tematem była realizacja projektów z Poznańskim Budżetem Obywatelskim. Do udziału 
w konkursie zgłosiło się ponad 100 osób. 
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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 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. Miasto Poznań w ramach działania w Stowarzyszeniu:  
- kontynuowało prace związane z działaniem Grupy Roboczej ds. nowych konkluzji BAT(Najlepsze 
Dostępne Techniki - odnoszące się do aspetów oddziaływania spalarni odpadów na środowisko), 
której przewodniczy p. Łukasz Musieliński – Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami - Wydział 
Gospodarki Komunalnej. W wyniku prac grupy przygotowano i skierowano do Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska dwa pisma dot. interpretacji treści konkluzji BAT; ponadto zorganizowano w dniu 
29 czerwca 2021 r. wideokonferencję, której celem było omówienie uwag Stowarzyszenia do 
nowych konkluzji BAT dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. 
- pracownik WGK brał udział w pracach grupy roboczej SPEO dotyczącej HP14 (Ekotoksyczności 
produktów powstających w efekcie spalania odpadów komunalnych),  
- w okresie sprawozdawczym odbyło się jedno Walne Zebranie Członków SPEO, w którym 
uczestniczyła Pani Dyrektor Katarzyna Kruszka – Pytlik oraz Pan Kierownik Łukasz Musieliński. 
Podczas przedmiotowego posiedzenia SPEO przyjęto m.in. pakiet sprawozdań finansowych 
Stowarzyszenia oraz zreferowano postępy prac powołanych zespołów roboczych, w tym ds. nowych 
konkluzji BAT. 
W drugiej połowie 2021 r. przedstawiciele Miasta w Stowarzyszeniu planują dalszy aktywny udział 
w pracach zarówno omawianych wcześniej grup roboczych, jak i samego Zarządu 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 30.06.2021 
Na XVII edycję konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęły 
122 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie i 70 prac magisterskich. Decyzją Kapituły 
Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 14.000,00 zł 
oraz 4 honorowe wyróżnienia, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody 
w wysokości 7.000,00 zł oraz 4 honorowe wyróżnienia.  
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 14 kwietnia 2021 r. Z uwagi na obostrzenia związane 
z pandemią Covid-19 zorganizowano je w wersji online. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
·„Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda 
Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską"  
Na XVII edycję Konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęły 122 
prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie i 70 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody 
w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 14.000 zł oraz 
4 honorowe wyróżnienia, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 
7.000 zł oraz 4 honorowe wyróżnienia.  
· Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących 
studia w Poznaniu  
W miesiącach styczeń – czerwiec 2021 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów 
z edycji 2020/2021. W kwietniu 2021 r. rozpoczęto XIV edycję programu stypendialnego. Na 
tegoroczną edycję do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęło 
29 aplikacji, wszystkie spełniały wymogi regulaminowe. Na podstawie opinii Rady Akademickiego 
i Naukowego Poznania podjęta została decyzja o przyznaniu stypendiów na rok akademicki 
2021/2022 - 29 osobom. Od października 2021 r. do czerwca 2022 r.  comiesięczne stypendium 
w wysokości 1.600 zł otrzyma 10 laureatów olimpiad, a stypendium w wysokości 1.400 zł otrzyma 
19 finalistów olimpiad.  
· Stypendia dla studentów zagranicznych 
W I 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 
łącznie 20 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  
Rada przyznała dofinansowanie na 19 wizyt w I półroczu 2021 r., na łączną kwotę 56.100,00 zł.  
Z powodu pandemii Covid-19 większość wykładów zaplanowanych na miesiące styczeń – czerwiec 
zostało odwołanych lub przeniesionych na drugą połowę 2021 r. W I półroczu odbyło się 
7 wykładów otwartych w wersji online.  
· Akademicki Poznań na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 2021 online,  
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W ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu 2021 online, tegoroczni maturzyści i maturzystki mogli 
zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Miasto Poznań dla osób wybierających się na studia od 
października 2021 r. Na stronie internetowej Targów, w zakładce „Akademicki Poznań” przyszli 
studenci i studentki mogli m.in. obejrzeć 4 webinary dot. studiowania w Poznaniu na różnych 
kierunkach studiów oraz  materiały filmowe o Poznaniu. Swoją ofertę zaprezentowały także 
poszczególne uczelnie z Poznania.  
· Projekt „Study in Poznań”  
Przy współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) zorganizowano Wirtualne 
Targi Edukacyjne „Study in Poznań”, dedykowane wyłącznie poznańskim uczelniom. Podczas targów 
14 stycznia br. swoją ofertę dla studentów zagranicznych zaprezentowało 10 poznańskich uczelni 
oraz Miasto Poznań. Wirtualne stoiska odwiedziło ponad 700 osób z różnych krajów.   
· 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 30.06.2021 
W miesiącach styczeń – czerwiec 2021 r. kontynuowano wypłaty stypendiów dla Stypendystów 
z edycji 2020/2021. W kwietniu 2021 r. rozpoczęto XIV edycję programu stypendialnego. Na 
tegoroczną edycję do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej wpłynęło 
29 aplikacji, wszystkie spełniały wymogi regulaminowe. Na podstawie opinii Rady Akademickiego 
i Naukowego Poznania podjęta została decyzja o przyznaniu stypendiów na rok akademicki 
2021/2022 - 29 osobom. Od października 2021 r. do czerwca 2022 r.  comiesięczne stypendium 
w wysokości 1.600 zł otrzyma 10 laureatów olimpiad, a stypendium w wysokości 1.400 zł otrzyma 
19 finalistów olimpiad. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Działania realizowane w dziale represyjnym: 
W  I połowie 2021 r. Miasto Poznań wspierało działania represyjne Policji poprzez: 
1. Monitorowanie bieżących wyników wykrywczych i dynamiki przestępstw w 6 najważniejszych 
kategoriach. 
2. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, który wspierał ujawnianie wykroczeń 
i przestępstw popełnianych w rejonach nim objętych. 
3. Zawarto porozumienie na sfinansowanie patroli ukierunkowanych na podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Porozumienie opiewa na 999 600 zł. Monitorowano działanie patroli płatnych, analizowano plany 
dyslokacji służb oraz sprawozdania z działalności patroli.   
 



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 07.09.2021 

137  

Lp Stan realizacji 

Działania realizowane w dziale prewencyjnym: 
1. Podpisano porozumienie z KMP w Poznaniu, którego przedmiotem jest uczestniczenie przez 
Miasto Poznań w pokrywaniu części wydatków majątkowych i bieżących funkcjonowania KMP 
w Poznaniu. Środki finansowe wykorzystane będą na: 
- zakup dwóch pojazdów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach 
technicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem i adaptacją dla Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu – Wydziału d/w z przestępczością samochodową,  
- zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego wraz z wyposażeniem, 
- dofinansowanie zakupu radiowozu segment B dla Komisariatu  Policji Poznań  - Nowe Miasto,  
- modernizację budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu  wraz 
z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych, 
- zakup wyposażenia dla komisariatów.   
2. Podpisano porozumienie, którego przedmiotem był zakup nagród dla policjantów dokonujących 
ujęć przestępców na gorącym uczynku, przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu. 
Przeznaczono na ten cel kwotę 20 000,00 zł. 
3.Działania SMMP: 
- edukacja dla bezpieczeństwa: współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie informowania 
przedszkolaków, uczniów o zagrożeniach, umiejętności ich rozpoznania oraz zasadach 
przeciwdziałania skutkom; realizowana problematyka: porządek-czystość (ochrona środowiska, 
odpady-postępowanie), bezpieczeństwo osobiste (pies, dzikie zwierzęta), obcy-nieznajomy, 
pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze (karta rowerowa), bezpieczny wypoczynek (zimą, 
latem); 568 spotkań – 9505 uczestników. 
- bezpieczny senior: podczas profilaktycznych patroli w miejscach i przestrzeniach publicznych oraz 
spotkań (prawne ograniczenia Covid 19) – przedstawienie zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego 
w pojazdach komunikacji, placówkach handlowych, innych miejscach publicznych, a także ruchu 
drogowym 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, a także 
o koniecznej ostrożności i przestrzeganiu zasad i norm prawnych na drodze;  9 spotkań – 10 
uczestników. 
- „Bezpiecznym być”: projekt adresowany do uczniów szkół specjalnych. Cykl spotkań edukacyjno-
profilaktycznych z uczniami; projekt realizowany z ograniczeniami związanymi z Covid – 19 (również 
online); cykl  bezpośrednich spotkań zrealizowano pod koniec roku szkolnego; 14 spotkań – 500 
uczestników. 
- „e-profilaktyka”: projekt uruchomion jako alternatywny, w związku z pandemią i podjęciem przez 
szkoły nauczania zdalnego. Niemożność uczestniczenia w bezpośrednich spotkaniach z uczniami 
wymusiła zastosowanie alternatywnego sposobu oddziaływania profilaktycznego. Zainteresowanym 
szkołom udostępniono materiały profilaktyczne, które szkolnymi kanałami komunikacji były 
kierowane do uczniów. Zakres wykorzystania był uzależniony od realizacji zadań programowych na 
różnym poziomie nauczania. Odbyły się również profilaktyczne spotkania z przedszkolakami 
i uczniami placówek oświatowych udostępniających własne łącza on-line; 12 przedszkoli – 170 
uczestników; 203 szkoły podstawowe – 3655 uczestników, inne placówki 21 spotkań – 230 
uczestników. 
- „STOP Covid – 19” podczas patroli profilaktycznych w publicznych przestrzeniach z dużą 
intensywności ruchu pieszych przypominano o zagrożeniach oraz o obowiązujących obostrzeniach. 
Podczas prowadzonych działań przekazano materiały informacyjne oraz pakiety maseczek 
ochronnych. Projekt w części realizowano z Nadzorem Ruchu MPK na przystankach oraz 
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w pojazdach miejskiej komunikacji – 15 zdarzeń.       
4.Działania Komendy Miejskiej Policji  w Poznaniu. 
Komenda Miejska Policji wraz z 6 Komisariatami Policji z terenu miasta Poznania realizuje założenia 
Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa obywateli 
i Porządku Publicznego przez funkcjonariuszy w ramach codziennych służb patrolowych, 
obchodowych, a także przedsięwzięć i spotkań podejmowanych przez funkcjonariuszy ds. 
profilaktyki społecznej. Policjanci realizowali następujące projekty i programy prewencyjno – 
informacyjne: 
- Projekt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”  - ze względu na pandemię spotkania były 
realizowane w oparciu o systemy teleinformatyczne. Funkcjonariusze na bieżąco kontaktują się 
z przedstawicielami Rad Osiedli w formie elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą poczty. 
W komisariatach odbyły się również 3 bezpośrednie spotkania z przedstawicielami mieszkańców; 
- KMP bierze udział w projekcie „profilaktyki alkoholowej”, poprzez systematyczne kontrole 
obiektów handlowych oraz przeprowadza działania profilaktyczne w postaci akcji informacyjno-
edukacyjnych dla sprzedawców. KMP współpracuje z UMP w ramach finansowania tzw. płatnych 
patroli, ukierunkowanych na ujawnienie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 
i nietrzeźwym. Na podstawie dokonanych kontroli skierowano 3 wnioski do WDGiR o cofnięcie 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 
- Programy skierowane na  przeciwdziałanie uzależnieniom i demoralizacji nieletnich realizowane 
poprzez działania edukacyjno – informacyjne dlo uczniów,  pedagogów i rodziców dotyczące 
problematyki środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych, a także 
środków zastępczych. Zrealizowano 23 przedsięwzięcia, w których wzięło 7 pedagogów i 785 
uczniów. W kwietniu 2021 r. funkcjonariusze KMP podczas konferencji zorganizowanej przez WZiSS 
pn, „Gra w uzależnienia – wchodzisz?- przegrywasz!” prowadzili wykład, podczas którego 
omówiono kwestie związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich w obszarze substancji 
psychoaktywnych; w spotkaniu wzięło udział 155 osób. 
- KMP prowadziła działania prewencyjne pod nazwą „BLOKERS”, które skupiały sie głównie na 
ograniczeniu demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez ujawnianie i zatrzymywanie 
nieletnich sprawców czynów karalnych na terenach osiedli mieszkaniowych. W ramach projektu 
przeprowadzono 51 działań, podczas których wylegitymowano 970 osób. 
- Projekt „Dwie Strony Sieci”, którego celem jest edukacja młodzieży, rodziców, grona 
pedagogicznego w obszarze cyberzagrożeń. Funkcjonariusze prowadzili zajęcia w formie on-line, 
a tematyką była kwestia bezpieczeństwa w sieci w połączeniu z aspektem wykorzystania 
seksulanego oraz różnego rodzaju oszustw. Zrealizowano 14 inicjatyw, w których udział wzięło 
27 rodziców, 28 pedagogów oraz 1539 uczniów. 
- Programy skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec dzieci. Funkcjonariiusze 
realizują procedurę „Niebieskiej Karty” w ramach codziennych obowiązków służbowych, która 
nadzorowana jest przez koordynatora ds. przemocy w rodzinie, 
- Programy skierowane na zagrożenia związane z żebractwem oraz bezdomnością. Na podstawie 
kontroli i rozpoznania miejsc  związanych z żebractwem oraz przebywaniem osób bezdomnych 
funkcjonariusze KMP dokonuja aktualizacji „Mapy Żebractwa” oraz „Mapy Bezdomności miasta 
Poznania”.  Policjanci przeprowadzili kontrolę 464 miejsc, w których dochodzi do żebractwa. 
Ujawniono 6 przypadków żebractwa. Rozpoznano również 61 miejsc, w których przebywało 225 
osób bezdomnych.  
- Program „Bezpieczne życie seniorów”. 
- Działania „Bezpieczne wakacje/ferie 2021”.   
5. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania: 
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W ramach realizacji uchwały w I półroczu 2021 r.: 
- rozliczono wybudowaną w 2020 roku infrastrukturę teletechniczną na potrzeby rozbudowy 
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze os. Lotników Wielkopolskich. 
W ramach zrealizowanych prac wybudowano infrastrukturę niezbędną do instalacji 5 nowych 
kamer. Koszt wykonanych prac wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 114 488,40 zł. 
- zakończono rozpoczętą w 2020 roku rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 
w obszarze osiedli: Rataje i Warszawskie-Pomet-Maltańskie. W ramach przedmiotowych prac 
Wykonawca zainstalował i uruchomił 2 kamery na skrzyżowaniu Warszawska / Mogileńska 
(obrotową i panoramiczną) oraz 6 kamer, w tym 5 stałopozycyjnych i 1 obrotową, w obszarze 
osiedla Rataje, w lokalizacjach: ul. Wioślarska wjazd od ul. Zamenhofa, ul. Obrzyca na wysokości 
budynku os. Jagiellońskie 106-122, ul. Łabędzia przy budynku os. Rzeczypospolitej nr 64-70. 
Całkowity koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim i opłatami wymaganymi przez 
Spółdzielnie Mieszkaniową „Osiedle Młodych” za udostępnienie terenu wyniósł 200 374,77 zł. 
- wykonano modernizację punktów kamerowych 2101o-PętlaGórczyn oraz 5031o-
KsMieszkaI/Kurpińskiego. W ramach przedmiotowych prac zainstalowano w miejsce uszkodzonych 
kamer 6 kamer Uniview. Każdy punkt został wyposażony w 2 kamery 1800 oraz kamerę PTZ, które 
wcześniej zostały poddane testom; wszystkie kamery mają rozdzielczość 4K oraz zapewniają 
możliwość doświetlania w podczerwieni. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 74 046,00 zł. 
- wykonano rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze skrzyżowania 
ulic Lotniczej i Dąbrowskiego w oparciu o gotową infrastrukturę teletechniczną. W ramach 
przedmiotowych prac zainstalowano 4 kamery, w tym 3 stałopozycyjne i 1 obrotową. Łączny koszt 
wykonanych prac wyniósł 29 844,72 zł. 
W ramach inwestycji realizowanych przez inne jednostki i spółki miejskie, do Systemu Monitoringu 
Wizyjnego Miasta Poznania w I półroczu 2021 r. włączono łącznie 4 kamery zainstalowane między 
innymi w obszarze: 
- przystanków P&R rondo Starołęka (przy ul. Wagrowskiej), 
- przystanków P&R przy ul. Biskupińskiej.  
Aktualnie w systemie monitoringu wizyjnego miasta funkcjonuje 998 kamer. 
W I półroczu 2021 r. rozpoczęto także:  
- rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Krzesiny-
Pokrzywno-Garaszewo (Część I - projekt PBO20 „Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła”). 
Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 429 415,14 zł w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 
złożyła firma Konwerga Sp. z o.o. W ramach zawartej umowy na osiedlu Krzesiny-Pokrzywno-
Garaszewo zostanie zainstalowanych 7 mobilnych punktów kamerowych (kamer obrotowych). 
Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec III kwartału 2021 r. 
- rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze oraz osiedli Świerczewo 
i Zielony Dębiec (etap I). Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 513 023,16 zł w przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZETO S.A. z Poznania. 
W ramach zawartej umowy zostanie zrealizowany I etap budowy monitoringu na osiedlach 
Świerczewo i Zielony Dębiec obejmujący instalację 5 kamer obrotowych i infrastruktury 
teletechnicznej w rejonie: ul. Opolskiej od ul. Czechosłowackiej do ul. Jarzębowej, ul. Jarzębowej, 
ul. Łozowej od ul. Czechosłowackiej do ul. Kasztanowej, ul. Kasztanowej, ul. 28 Czerwca 1956 r. od 
ul. Kasztanowej do ul. Bukowej 8. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec III 
kwartału 2021 r. 
- aktualizację map dla celów projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych rozbudowy 
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w roku 2021; zamówiono aktualizację map dla 3 
obszarów, w których zaplanowano instalację nowych punktów kamerowych; wartość zleconych 
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prac wynosi 2 398,50 zł. 
- postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania pn. „Dostawa i instalacja stanowisk 
operatorskich do systemu monitoringu wizyjnego”. Termin składania ofert wyznaczono na 
07.07.2021 r. 
- postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa Systemu Monitoringu 
Wizyjnego”, składającego się z trzech części: Część I – osiedle Rataje, Część II – Osiedle 
Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Część III – Osiedle Krzyżowniki-Smochowice. Termin składania 
ofert wyznaczono na 12.07.2021 r. 
 
Działania realizowane w dziale porządkowym: 
1. Na bieżąco we współpracy z kierownictwem Straży Miejskiej dokonywano analizy działalności 
strażników miejskich, wytyczano kierunki do działania.  
2. Wydział przekazywał do SMMP sygnały mieszkańców i rad osiedli w zakresie porządku 
publicznego. 
3. Koordynowano działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w rejonie Starego Rynku. 
  
Działania realizowane w dziale ruchu drogowego: 
1. Przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa brali udział w spotkaniach 
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; na bieżąco przekazywano sygnały rad osiedli w zakresie 
zagrożeń i usprawnienia ruchu drogowego do Policji, ZDM, SMMP. 
2. KMP podejmowała działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym skierowane do 
uczestników ruchu drogowego – „Na drodze – patrz i słuchaj”, „Jednośladem bezpiecznie do celu”, 
„Dla każdego jest miejsce na drodze”.  
 
Działania realizowane w dziale zagrożeń nadzwyczajnych: 
1. Na podstawie § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów województw, powiatów 
i gmin oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad 
ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia zaktualizowano „Plan 
Ewakuacji dla Miasta Poznania -  III stopnia”.  
2.  Aktualizacja i przedstawienie do zatwierdzenia Wojewodzie Planu Zarządzania Kryzysowego dla 
Miasta Poznania; 
3. W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Poznania. Podczas obrad zostały poruszone i omówione następujące tematy: 
a) bezpieczeństwo na obszarach wodnych; realizacja przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem 
na obszarach wodnych w sezonie 2021; 
b) zaopatrzenie mieszkańców Poznania w wodę , w tym wodę pitną w sytuacjach kryzysowych. 
4. Podejmowane działania przez WZKiB  
- W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania (do 30 
czerwca 2021 r. - 2650 zgłoszeń do SMMP) zawarto umowę na pełnienie całodobowego pogotowia 
interwencyjnego wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności 
oraz mienia ze strony dzikich zwierząt na terenie Miasta Poznania. Centrum Zarządzania 
Kryzysowego  ws. usuwania zagrożenia ze strony dzikich zwierzat podjęło 657 interwencji. 
Wspólpraca z kołami łowieckimi spowodowała usunięcie 450 dzików z przestrzeni miejskiej. 
Zakupiono 2 kontenery chłodnicze do przechowywania tusz odstrzelonych dzików, oczekujących na 
wyniki badań na obecnośc ASF - koszt zakupu wyniósł 60 000 zł brutto. Kontenery zostały 
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przekazane w użytkowanie kołom łowieckim posiadającym obwody łowieckie w Poznaniu (Ratusz 
i Sokół).  
- Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Miastem Poznań, Zakładem Zagospodarowania Odpadów 
w Poznaniu sp. z o. o. i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej opłacono dzierżawę za 
przechowywanie niebezpiecznych substancji chemicznych w kontenerze umiejscowionym na 
terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. na ul. Wrzesińskiej 17. 
W związku ze zmianami legislacyjnymi trwają prace nad opracowaniem nowego porozumienia.  
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa koordynował 3 ewakuacje ludzi ze stref 
zagrożenia. Łącznie ewakuowano 44 osoby (3 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 2 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 125 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w tym  
zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym - 9 i 116 w trybie uproszczonym. 
- Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych stanowisko ds. imprez masowych 
przyjęło 13 wniosków o zamiarze zorganizowania imprezy masowej. Wnioski są na bieżąco 
realizowane. Nie wydano decyzji odmawiających wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej oraz przerywającej imprezę masową. 
- Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowisko ds. 
imprez masowych przyjęło 65 zawiadomień o zamiarze zorganizowania imprez artystycznych 
i rozrywkowych. Nie wydano decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej. 
Zgłoszone wnioski są realizowane na bieżąco. 
- W związku z epidemią COVID-19 WZKiB zabezpieczał logistycznie przedsięwzięcia realizowane 
w ramach likwidacji zagrożenia epidemicznego. W ramach tych działań zrealizowano następujace 
przedsięwzięcia: przyjęto od Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW środki ochrony indywidualnej oraz organizowano 
i wydano we współpracy z Wydziałem Oświaty oraz Wydziałem Zamówień i Obsługi Urzędu dla 
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z miejskiego magazynu przeciwpowodziowego 
następujące środki ochrony indywidualnej (płyn do dezynfekcji 5 l. - 2458 szt., maseczki ochronne – 
146 800 szt., maseczki chirurgiczne włókninowe medyczne w ilości 2 272 000 szt); zamówiono 
i opłacono pobyt pracowników służb medycznych w Camping Malta, przyjęto i przekazano KM PSP 
w celu przetworzenia do celów dezynfekcyjnych 900l alkoholu pochodzącego z Wielkopolskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.   
 
Współpraca ze strażami pożarnymi: 
 WZKiB nie wystawił w pierwszym półroczu 2021 r. skierowań na badania lekarskie dla druhów OSP. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
1. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, 
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Towarowa”: 
a) W dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, Inwestor Zastępczy zadania, 
podpisała umowę 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. Opracowano projekty wykonawcze, wykonano demontaż torowiska; obecnie trwa 
realizacja robót ziemnych; prace są nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu – firmę SWECO Polska. 
b) Trwa procedura przetargowa na wybór Generalnego Wykonawcy zadania „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. 
c) W dniu 24 maja 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 przebudowa ul. Gwarnej”). Trwa opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
dla obu zakresów. 
d) Wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie konstrukcji stropów piwnicznych dla kamienic 
zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Gwarnej. 
2. „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ul. Ratajczaka”: 
a) W dniu 5 lutego 2021 r. złożono wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji 
Drogowej 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 wykonawczej, a także przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór 
Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. 
b) W dniu 24 maja 2021 r., po odbiorze dokumentacji projektowej złożono wnioski o wydanie 
Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla zakresów 2.3.1 („Przebudowa 
ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin”). Trwa opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego dla tego odcinka. 
c) Wykonano badania i analizy wpływu drgań od pojazdów komunikacji zbiorowej i samochodowej 
na budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu ulic Ratajczaka i Niezłomnych. 
3. Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego 
a) Wykonane prace budowlane: 
· Roboty instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne): zakończono wykonywanie 
przyłączy wod.-kan. i przyłączy rynnowych, kontynuacja montowania oświetlenia drogowego, 
kontynuacja instalacji nawodnienia terenów zielonych, kontynuacja instalacji odwodnienia 
liniowego pod główną płytą rynku, wykonano fontannę wraz z komorą techniczną. 
· Roboty budowlane: zakończono montaż dachu z membrany ETFE, trwają prace wykończeniowe 
pawilonów handlowych i kwiaciarni, zamontowano część elementów małej architektury, w tym 
m. in. ławki i poręcze przy schodach. 
b) Wykonane roboty drogowe: 
· Ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej z magazynu ZDM w śladzie ul. Małeckiego. 
· Kontynuowane jest układanie krawężników i nawierzchni granitowych z płyt i kostki wraz 
z miejscami parkingowymi. 
· Kontynuacja układania nawierzchni granitowych przy fasadach budynków, zakończono mocowanie 
doświetlaczy piwnicznych. 
· Kontynuacja układania nawierzchni chodników. 
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· Ułożono wyniesione skrzyżowanie przy ul. Niegolewskich i ul. Kącik. 
c) Pozostałe prace: 
· Kontynuacja podłoża strukturalnego pod drzewa. 
· Zasadzono 21 szt. drzew pomiędzy ul. Małeckiego a ul. Głogowską. 
4. Rewaloryzacja placu Kolegiackiego 
a) Planowane jest podpisanie kolejnego aneksu do umowy na roboty budowlane z mocą 
obowiązywania od 1 lipca 2021 r. w zakresie zwiększenia wartości kontraktu o roboty zamienne 
oraz koszty związane z wydłużeniem inwestycji. Wydłużenie terminu robót budowlanych 
i montażowych do 15 listopada 2021 r. oraz terminu realizacji Umowy do 14 stycznia 2022 r.   
b) Zrealizowane prace na placu: 
· Montaż włazów. 
· Montaż opraw oświetleniowych wraz z uruchomieniem oświetlenia, montaż fundamentów opraw 
oświetleniowych w posadzce placu – na dzień 30.06.2021 r. zamontowano 90. szt. 
· Przeniesienie koziołków w docelowe miejsce na skwer przed przychodnią wraz z uzupełnieniem 
i spoinowaniem kostki wokół rzeźby, montaż ławek w Ogrodzie Sztuk. 
c) Zrealizowane prace w pomieszczeniach technicznych: 
· Wykonanie drenażu podposadzkowego oraz instalacji podposadzkowych  w pomieszczeniu 
technicznym. 
·Wykonanie mikropali stanowiących fundament pod posadowienie pośrednie budynku 
technicznego. 
· Zbrojenie i betonowanie oczepów, stanowiących fundament pod ściany. 
d) Czynności odbiorowe: 
· Odbiór techniczny kanalizacji teletechnicznej WZKiB. 
· Odbiór przesadzonych z Placu Kolegiackiego w rejon ul. Szwedzkiej drzew (10 szt. robinii), po 
zakończonej 2-letniej pielęgnacji. 
· Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, na wniosek zawiadomienia o 
zakończeniu budowy w zakresie fragmentu działki wzdłuż kamienicy pl. Kolegiacki 2 oraz wzdłuż 
pierzei północnej, pl. Kolegiacki 5-9; podjęto działania rewitalizacyjne we wspomnianym terenie, 
umożliwiające działanie ogródków gastronomicznych na placu. 
e) Trwają prace przygotowawcze do wykonania elementów rzeźbiarskich Zegara Historii, w kwietniu 
miało miejsce próbne postawienie obelisku. 
f) Trwają prace nad projektem ekspozycji i aplikacją mobilną. 
g) Zakończono badania archeologiczne. Działania archeologów dostosowywane są do potrzeb 
inwestycji. Główne czynności związane są z porządkowaniem dokumentacji i oczyszczaniem urobku, 
a także konserwacją i opracowaniem reliktów. 
h) Skala dokonanych odkryć archeologicznych w wykopie, w którym miał powstać budynek 
podziemny, przesądziła, iż ze względu na relikty nie jest możliwe zrealizowanie założeń branży 
konstrukcyjnej zgodnie z opracowywanym projektem. Projektant w marcu 2021 r. przekazał 
zamienny Projekt Wykonawczy pomieszczeń technicznych. 
5. Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 
bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury (prace przedprojektowe)” 
a) W postępowaniu numer PIM/12/20/ZP66/2020-273 na wybór Generalnego Wykonawcy 
przebudowy płyty Starego Rynku nie została złożona żadna oferta, tym samym postępowanie 
zostało unieważnione.  
b) Przeprowadzono negocjacje bez ogłoszenia. Po przeprowadzonych negocjacjach została złożona 
jedna oferta - konsorcjum firm TORMEL Sp. z o.o. oraz WUPRINŻ S.A. Z przyczyn formalnych 
niemożliwym okazało się rozstrzygnięcie zamówienia i dokonanie wyboru oferty uzyskanej w trybie 
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negocjacji, pomimo, że oferta po uzupełnieniu została oceniona jako kompletna i prawidłowa. 
Sytuacja ta była spowodowana brakiem jednomyślności ze strony Gestorów (PSG) w zakresie 
zwiększenia wartości finansowania inwestycji przez Zamawiających.  
c) Dnia 4 maja 2021 r. wszczęto kolejne postępowanie przetargowe. W postepowaniu wpłynęła 
jedna oferta Konsorcjum firmy TORMEL Sp. z o.o. i  WUPRINZ S.A. opiewająca na kwotę 
134.791.793,08 zł brutto (w tym koszt Miasta Poznania – BKPiRM to 116.425.525,80 zł brutto). Po 
dokonaniu weryfikacji oferty uznano jej poprawność i zgodność z SIWZ oraz przepisami prawa. 
Wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentacji, a następnie zaproszono do podpisania umowy. 
Jednocześnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Inżyniera Kontraktu 
i podpisano umowę. 
6. Zajezdnia tramwajowa ul. Madalińskiego 
a) 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 będzie 
udostępniany na działania kulturalno-społeczne Biuru Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 
b) Obecnie na terenie zajezdni przy MPK działa Klub Miłośników Pojazdów Szynowych. Zajezdnia 
stanowi także zaplecze techniczne dla zabytkowych tramwajów. 
c) 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 2021 roku „Lato na Madalinie" odbywać się będzie 
w miesiącach wakacyjnych: lipiec i sierpień. Umowa z Operatorem tego wydarzenia została 
podpisana w czerwcu 2021 roku. 
7. Zagospodarowanie skwerów w Śródmieściu 
a) Nawiązano współpracę z Aquanet S.A. w temacie małej retencji, w ramach której zostaną 
wykonane projekty zagospodarowania zaniedbanych terenów w śródmieściu Poznania, a następnie 
wykonane prace budowlane. W ramach działań zostaną wprowadzone nowe obsadzenia 
roślinnością, mała architektura i nawierzchnie oraz powstaną elementy małej retencji tj. niecki 
bioretencyjne, odwodnienia liniowe, ogrody deszczowe, systemy nawadniania.  Działaniami zostaną 
objęte następujące tereny: skwer przy ul. Norwida, teren w obrębie ul. Dmowskiego 
i ul. Łukaszewicza, al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 lutego do ul. Solnej. 
b) Prowadzone są prace w kierunku zagospodarowania na park kieszonkowy terenu przy 
ul. Jeżyckiej. Wykonano koncepcję zagospodarowania, która zakłada wprowadzenie zieleni 
ozdobnej, drzew owocowych np. czereśni/jabłoni i elementów proekologicznych, tj. domki dla 
owadów zapylających, rabaty z bylin i krzewów kwitnących, poidełka dla ptaków  i owadów. 
Prowadzone są rozmowy w kierunku wykonania na ścianie budynku przy ul. Jeżyckiej 36 muralu 
z grafiki powstałej w ramach akcji promocyjnej Fyrtle - tu jest nasze życie. 
c) Wykonano koncepcję zagospodarowania i rewaloryzacji zieleni na placu Cyryla Ratajskiego 
w Poznaniu. Autorem projektu jest Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat. 
8. Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej: działania architektoniczne związane z przestrzenią 
publiczną w śródmieściu. W ogłoszonym otwartym konkursie ofert nr 50/2021 wyłoniono oferenta, 
który na bieżąco realizuje zadanie. Termin zakończenia zadania przewidziano na IV kwartał 2021 r.   
9. Obszar dawnej osady św. Gotarda: w I półroczu 2021 r. odbyły się 2 spotkania Zespołu, na 
których podejmowanymi tematami były głównie:  
a) 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 ds. osady św. Gotarda.  
b) Kwestie publikacji dotyczącej terenu dawnej osady św. Gotarda realizowane we współpracy 
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z Wydawnictwem Miejskim. 
c) Dokument dot. programu rewitalizacji terenu dawnej osady przygotowany do zaopiniowania 
kompetentnym jednostkom przygotowany przez przewodniczącego Zespołu. 
d) Ewentualne możliwości związane z pracami archeologicznymi na terenie ulic „przyklasztornych”. 
e) Dyskusja nad założeniami projektu MPZP dla obszaru Starego Miasta zaprezentowanego przez 
MPU. 
10. Fortyfikacje poznańskie: podpisano umowę na udostępnienie zwiedzającym pomieszczeń 
Kaponiery Kolejowej w okresie od 26 czerwca do 29 sierpnia 2021 r. W ramach umowy 
w 6 weekendów (sobota-niedziela) będzie można zwiedzać obiekt samodzielnie i z przewodnikiem, 
wziąć udział w prelekcjach oraz warsztatach m.in. śpiewu ludowego, budowania makiety dawnego 
Poznania, tworzenia gier miejskich. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Realizacja Poznańskiego Panelu Obywatelskiego  
Zorganizowano serię spotkań edukacyjno – informacyjnych z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych i UMP dotyczących przebiegu i tematyki panelu, którą wyznaczyło zagadnienie „Jak 
władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu 
klimatycznego?". Przeprowadzono nabór reprezentantów organizacji pozarządowych oraz 
środowiska akademickiego do prac Zespołu Monitorującego. Drogą losowania wyłoniono 
ostateczny skład panelistek i panelistów PPO (65 osób tworzących Panel oraz 10 osób 
rezerwowych). Zorganizowano cykl spotkań deliberacyjnych panelistów i panelistek w celu 
przedyskutowania propozycji rekomendacji w obszarze tematycznym Panelu (adaptacja lasów 
i terenów zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu oraz odejście od spalania węgla 
w gospodarstwach domowych). Spotkania dla panelistów i panelistek prowadzone były przez Zespół 
Koordynujący PPO. Spotkania edukacyjne były transmitowane na żywo w Internecie. Nad 
przebiegiem panelu zgodnym z jego standardami i zapisami w regulaminie PPO, czuwał Zespół 
Monitorujący PPO. Wszystkie spotkania w ramach PPO przeprowadzane były w formie online. 
Bieżące informacje o PPO publikowane były stronie internetowej Miasta Poznania oraz 
dedykowanym dla PPO profilu na Facebooku.   
PPO zakończył się 1 czerwca 2021 r. Jego rezultatem jest 77 rekomendacji dla władz miasta, 
dotyczących tematów:  
1. Czy (i w jaki sposób) całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach 
domowych? 
2. Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu?  
www.poznan.pl/panelobywatelski  
· Posiedzenia zespołu Think Tank  
W dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie zespołu Think Tank dotyczące planów 
inwestycyjnych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Posiedzenie odbyło się z udziałem 
Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. W dniu 2 czerwca 2021 r. odbyło 
się posiedzenie zespołu Think Tank dotyczące sytuacji seniorów w mieście (również z udziałem 
Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania).  
· Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania finansowego  
Realizując funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 
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Międzynarodowej w I półroczu 2021 r. zorganizował 2 posiedzenia Komitetu Sterującego. W dniu 
8 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego omawiano 
następujące tematy: 
1) Rozpatrzenie DIP złożonego przez Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa „Platforma vITVP 
Internetowa Telewizja Poznań „Netflix dla Poznania”; 
2) Krajowy Plan Odbudowy oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. 
W dniu 8 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego 
omawiano następujące tematy: 
1) Rekomendacje wypracowane w trakcie spotkań Poznańskiego Panelu Obywatelskiego 
i rozważenie ew. możliwości ich wdrożenia; 
2) Skutki planowanych nowych reform rządowych i ich wpływ na stan finansów Poznania. 
· Podpisanie Listu Intencyjnego organizatorów V edycji Forum Rozwoju Miast  
W dniu 24 czerwca 2021 r. w studiu MTP podpisano list intencyjny w sprawie organizacji V Forum 
Rozwoju Miast - międzynarodowej konferencji o tematyce miejskiej, która odbędzie się 13-14 
października 2021 r. Tematem przewodnim jubileuszowej edycji będzie „Świadomość jako źródło 
nowych (?) trendów”. List intencyjny podpisali organizatorzy tegorocznej edycji: Miasto Poznań, 
Grupa MTP, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Instytut Chemii Bioorganicznej 
PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.  
· 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.  
W maju 2021 r. na portalu Bazy Danych Miasta opublikowano Raport o stanie miasta Poznania za 
2020 rok. Sporządzenie raportu jest obowiązkiem ustawowym. Realizując wymagania ustawy, 
raport składa się z następujących elementów:  
I. My i nasze życie – informacje na temat dzieci, młodzieży, seniorów, opieki zdrowotnej, spraw 
społecznych, kultury, sportu i rekreacji, edukacji, demografii; 
II. Nasza przestrzeń – informacje na temat powierzchni miasta, środowiska, rewitalizacji, 
mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami, opieki i ochrony zabytków, smart city, mobilności 
miejskiej, bezpieczeństwa; 
III. Nasza praca i przedsiębiorczość – informacje na temat rynku pracy, gospodarki, inwestycji, 
przedsiębiorczości, innowacyjności; 
IV. Nasza współpraca – informacje na temat współpracy międzynarodowej i krajowej, 
cudzoziemców, turystyki, promocji miasta, dostępności transportowej; 
V. Nasz rozwój i budżet – informacje na temat planowania rozwoju miasta, budżetu i finansów 
miasta, administracji i partycypacji publicznej; 
VI. Tabele statystyczne; 
VII. Raporty i sprawozdania.  
Raport powstał dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządowymi, 
biznesowymi oraz pozarządowymi. Raport, po przekazaniu Radzie Miasta Poznania, był 
przedmiotem dyskusji na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania w dniu 15 czerwca 2021 r. 
· Kampania informacyjna dot. płacenia podatków w Poznaniu   
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Miasto Poznań jak co roku, prowadziło działania promocyjne zachęcające do rozliczania podatków 
w mieście. Przeprowadzono szeroką kampanię w przestrzeni miejskiej, w której na najliczniej 
odwiedzanych przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się plakaty promocyjne, a w tramwajach 
i autobusach wyświetlano krótki film informacyjny, zachęcający do rozliczenia podatku w Poznaniu. 
W tegoroczną kampanię włączono również poznańskich pracodawców. Zaangażowani w akcję 
„Świadoma firma, świadomy wybór” przedsiębiorcy przekazywali informacje do swoich 
pracowników. Działania w przestrzeni publicznej uzupełniała stała akcja promująca rozliczanie 
podatków w Poznaniu prowadzona w internecie. Podstawowym jej komponentem była strona 
internetowa: www.glanc.poznan.pl. Jest to informator, który pomaga mieszkańcom Poznania 
zadbać o własne sprawy formalne. Na stronie można m.in. zobaczyć jak krok po kroku zmienić 
miejsce rozliczenia podatku PIT lub na co Miasto przeznacza pieniądze z PIT-ów. Uzupełnieniem 
strony internetowej była kampania prowadzona w lokalnych mediach internetowych, w których 
wyświetlano banery promocyjne, również z udziałem pracodawców.  
· 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 

na dzień 30.06.2021 
W tegorocznej edycji konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
wpłynęło 13 wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania. W dniu 26 maja 2021 r. 
odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, pod przewodnictwem prof. 
dr hab. Witolda Jurka, podczas którego wybrano laureata tegorocznej Nagrody Naukowej. 
Laureatem XXXI Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Pan dr hab. Michał Bogdziewicz 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za przełomowe badania nad ekologią 
reprodukcji roślin w świetle zmian klimatycznych XXI wieku. Wysokość nagrody to 60.000 zł. 
Oficjalne wręczenie nagrody nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania w dniu 
29 czerwca 2021 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
· Fundusz Samorządów Uczniowskich   
W I półroczu 2021 r. rozpoczęto realizację IV edycji Konkursu pn. „Fundusz Samorządów 
Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskać środki na realizację własnych 
pomysłów. W konkursie aplikowało 31 szkół, które zgłosiły 43 projekty.  Uczniowie mogli pozyskać 
do 2.000 zł na projekt. Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie na 42 projekty, zgłoszone 
przez 31 szkół, a łączne dofinansowanie wyniosło 69.472,00  zł.   
· Działania na rzecz studentów  
W ramach Polityki „Poznań Młodych 2025” podejmowano szereg działań kierowanych do młodzieży 
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ze środowiska akademickiego: programy stypendialne, staże i praktyki studenckie, wykłady otwarte, 
konkurs na prace magisterskie i doktorskie.   
· Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania  
W I półroczu 2021 r. odbyło się 6 sesji MRMP. W trakcie X sesji Rada przeprowadziła wybory 
uzupełniające do Prezydium. Komisje MRMP odbywały się na bieżąco.  Rada zaangażowała się 
w działania Miasta w ramach walki z pandemią COVID-19, rozpowszechniając komunikaty Miasta 
wśród uczniów szkół średnich (m.in. promując szczepienia przeciwko COVID-19). Rada dostosowała 
swoją stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną sprawnością. 
MRMP kontynuowała projekt „POZnaj Miasto”, współpracowała z Zespołem Oświatowym Miasta 
Poznania 2020+, zaangażowała się w pomoc pogorzelcom na Os. Kopernika w Poznaniu, podjęła 
współpracę z PCŚ przy projekcie dotyczącym zdrowia młodego pokolenia, a także z Fundacją Zmiana 
Dla Jutra przy realizacji projektu „Niemy krzyk pokolenia Z”. Przy wsparciu ze strony Miasta, we 
współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja, Rada zaangażowała się w projekt Punków Pomocy 
Okresowej w poznańskich szkołach. Podpisano list intencyjny z UAM dot. nawiązania współpracy 
edukacyjnej. Podjęto także uchwałę w sprawie podpisania Deklaracji Współpracy Młodzieżowych 
Rad Aglomeracji Poznańskiej, a także uchwałę w sprawie wystosowania wniosku o uwzględnienie 
w planie finansowym Miasta Poznania wzrostu nakładów na realizację Programu Rowerowego 
Miasta Poznania oraz przyspieszenie realizacji inwestycji rowerowych. Ponadto Członkowie Rady 
zgłosili uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Reprezentanci MRMP brali 
udział w sesjach oraz 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. 
 

9 Uchwała Nr XXII/414/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 11-02-2020 r. w sprawie przyjęcia 
przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Po oddaleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skargi Rady Miasta Poznania na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, w dniu 23 października 2020 r. Miasto 
Poznań – Rada Miasta Poznania (skarżący) zastępowany przez radców prawnych Urzędu złożyło 
skargę kasacyjną od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 
2020 r. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie zapadły kolejne decyzje w sprawie. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Po oddaleniu skargi Rady Miasta Poznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, Miasto Poznań – 
Rada Miasta Poznania (skarżący) zastępowany przez radców prawnych Justynę Gliszczyńską-
Gniewek i Tomasza Witulskiego, złożyło w dniu 23 października 2020 r. skargę kasacyjną od Wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
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1 Uchwała nr XXIII/269/III/1999 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie 
przyjęcia i wdrożenia polityki transportowej Poznania.  
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała utraci moc z dniem przyjęcia przez Radę Miasta Poznania dokumentu pn. „Polityka 
Mobilności Transportowej Miasta Poznania”. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Miasto Poznań w ramach realizacji uchwały prowadziło 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały w I półroczu 2021 roku: 
- zawarto 5 umów  na przejazdy zorganizowane (zarządzenie Nr 584/2019/P PMP z dnia 11.07.2019 
r); 
- zawarto 83 umowy dot. PEKA Firma  (obowiązuje od 01.07.2020 Zarządzenie Nr 450/2020/P PMP 
z dnia 26.06.2020 r); 
- na podstawie umowy z PUP wydano 200 szt. hologramów na przejazdy dla osób bezrobotnych 
 

4 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 30.06.2021 
Porozumienie międzygminne zostało podpisane 10 czerwca 2014 r. i weszło w życie z dniem 1 lipca 
2014 r. 
 

5 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 
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na dzień 30.06.2021 
W bieżących pracach Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz ZTM w Poznaniu 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostało zawarte dnia 14.07.2014 r. 
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11 Uchwała Nr LXXIV/1172/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
Porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawarto w dniu 
14.11.2014 r. 
 

12 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 30.06.2021 
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. 
 

13 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 30.06.2021 
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. 
 

14 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 30.06.2021 
Aneks do porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy 
Miastem Poznań a Gminą Dopiewo zawarto w dniu 23.09.2015 r. 
 

15 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 30.06.2021 
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. 
 

16 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. 
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Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
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. 
 

17 Uchwała Nr XXXVIII/650/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 r. w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą 
Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
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. 
 

18 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 30.06.2021 
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. 
 

19 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 30.06.2021 
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. 
 

20 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 30.06.2021 
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. 
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21 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 30.06.2021 
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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Zarząd Dróg Miejskich został wyznaczony jako jednostka odpiowiedzialna za realizację Programu 
Rowerowego Miasta Poznania. 
Szczegółowy opis działań podjętych w ramach realizacji Programu Rowerowego został opisany 
w punkcie dotyczącym uchwały Nr XXXIV/613/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 
w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli 
realizacji wykonania uchwały dotyczącej Programu Rowerowego Miasta Poznania. 
 

23 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 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

24 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 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 23 czerwca 2017 r., które jest realizowane. 
 

27 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 30.06.2021 
Uchwała pozostaje aktualna na czas realizacji inwestycji. Zgodnie z aneksem nr 2 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 31.12.2021 r. 
 

28 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 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

29 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 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 30 października 2017 r., które jest realizowane. 
 

30 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 30.06.2021 
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. 
 

31 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 
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ul. Kolejowej w Plewiskach, leżącą na terenie miasta Poznania pomiędzy Plewiskami 
a Skórzewem, na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa przejazdu bezkolizyjnego w miejscu 
skrzyżowania ul. Kolejowej w Plewiskach z linią E-20 w ramach projektu: Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" oraz zachowania 
trwałości projektu dofinasowanego ze środków unijnych. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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”. 
 

32 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 30.06.2021 
Projekt realizowany w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwa faza projektowa. 
 

33 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 30.06.2021 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

34 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 30.06.2021 
Porozumienie międzygminne zawarto w dniu 28 czerwca 2019 r. 
 

35 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Ze względu na brak rejestracji Związku międzygminnego konieczne było podjęcie kolejnej uchwały 
zmieniającej przedmiotową uchwałę - uchwałę Rady Miasta Poznania nr XLVIII/880/VIII/2021 Rady 



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 07.09.2021 

156  

Lp Stan realizacji 

Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 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. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym zwiększono liczbę stojaków rowerowych w celu uporządkowania 
parkowania rowerów i hulajnóg. 
W dniu 20 maja 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. korzystania z hulajnóg 
elektrycznych w przestrzeni miejskiej. Egzekucja tych przepisów należy do Policji i Straży Miejskiej. 
Do ustawy wpisano m.in. możliwość usunięcia hulajnogi elektrycznej na koszt właściciela, 
w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraża bezpieczeństwu. 
 

37 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 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 04.12.2019 r. 
 

38 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 30.06.2021 
Zawarto porozumienie międzygminne w dniu 18.10.2019 r. 
 

39 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 30.06.2021 
W dniu 18.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia z dnia 15.12.2016 r. 
 

40 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. 
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Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie z Gminą Komorniki. 
 

41 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 30.06.2021 
Dnia 18.12.2019 r. zawarto porozumienie międzygminne z Gminą Komorniki oraz Gminą Dopiewo. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała pozostaje aktualna na czas realizacji inwestycji. Zadanie realizuje Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, na podstawie porozumienia z dnia 16 grudnia 2019 r. ws. przejęcia przez 
Powiat Poznański od Miasta Poznania zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej 
inwestycji. 
 

43 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 30.06.2021 
Aneks nr 3 do porozumienia został zawarty w dniu 12.02.2020 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała ustala zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
Obowiązuje od 1 lipca 2020 r. 
Wykaz przyznanych ulg w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 
- Doktoranci: 219  
- Działacz opozycji antykomunistycznej / osoba represjonowana z powodów politycznych: 5  
- Dzieci do 31 sierpnia roku, w którym kończą 6. roku życia: 2  
- Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26 roku życia: 103  
- Dzieci i młodzież od 1 października roku w którym kończą 7. rok życia do ukończenia 18. roku 
życia: 1648  
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- 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: 23  
- 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: 2624  
- Dzieci i młodzież powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do 23 roku życia: 16  
- Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, zamieszkałe w Poznaniu i jednostkach samorządu 
terytorialnego: 7  
- Dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych: 94  
- Dzieci zamieszkałe w Poznaniu, do ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum (U50%): 18  
- Emeryci i renciści: 2306  
- Honorowi dawcy krwi: 188  
- Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50%: 117  
- Honorowi Dawcy Krwi - ulga 50% bez BM: 178  
- Kierowcy autobusów i motorniczowie: 475  
- KL50% - studenci do 26 lat: 1  
- Kombatanci i osoby represjonowane: 2  
- Mama 4 Plus: 2  
- Metropolitalny - doktoranci: 84  
- Metropolitalny - dzieci do ukończenia 18 roku życia: 459  
- Metropolitalny - dzieci do ukończenia 23 roku życia: 474  
- Metropolitalny - emeryci i renciści: 1652  
- Metropolitalny - kombatanci: 1  
- Metropolitalny - normalny: 4129  
- Metropolitalny - osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym: 211  
- Metropolitalny - studenci: 19218  
- Metropolitalny - świadczenie lub zasiłek przedemerytalny: 39  
- MPK: 1064  
- MPK Metropolitalny: 31  
- MPK Metropolitalny z Ulgą: 41  
- MPK z ulgą 50%: 350  
- Osoby niepełnosprawne - II grupa inwalidzka: 291  
- Osoby niepełnosprawne- I grupa inwalidzka: 355  
- Osoby pobierające rentę socjalną: 157  
- Osoby pobierające świadczenie pięlgnacyjne: 91  
- Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny: 30  
- Osoby pobierające zasiłek stały: 65  
- Osoby, które ukończyły 70 lat: 1428  
- Rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych (4 i więcej dzieci): 905  
- Seniorzy 65+: 66  
- Seniorzy 65+ / emeryci-renciści: 82  
- Seniorzy 65+ / emeryci-renciści Metropolitalni z Ulgą: 2649  
- Seniorzy 65+ Metropolitalni: 250  
- Słuchacze kolegiów: 4  
- Studenci szkół wyższych: 502  
- Studenci zagranicznych szkół wyższych: 8  
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- SW - emeryci, renciści, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne: 1  
- SW 100% - Honorowi Dawcy Krwi: 3  
- SW 100% - umundorowani funkcjonariusze Policji: 1  
- SW 100%- osoby po 70 roku życia: 5  
- Uczniowie szkół podstawowych z Poznania i gmin: 1037  
- Uczniowie szkół ponadpodstawowych, spoza Poznania, do 30.09 roku w którym ukończyli 20. rok 
życia: 93  
- ulga 100%: 1  
- ulga 50%: 12  
- ulga metropolitalna 50%: 2  
- ulga specjalna dla rodzin 4+: 2  
- Zasłużony Dawca Przeszczepu: 1  
 
Suma: 43822  
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. odbyły się cztery spotkania Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego. 
Rada pracowała nad rekomendacjami dotyczącymi komfortu termicznego i oświetleniowego 
w pojazdach transportu publicznego oraz określenia katalogu obowiązkowego i fakultatywnego 
wyposażenia węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Uchwała zmienia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób w transporcie miejskim, 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Od dnia 1 lutego 2021 r. Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu poszerzona została o dzielnice 
Łazarz i Wilda. W okresie sprawozdawczym SPP wdrażana była systematycznie na poszczególnych 
ulicach tych dzielnic. Aktualne harmonogramy prac związanych z wdrażaniem SPP dostępne są na 
stronach internetowych ZDM. 
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48 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 30.06.2021 
Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zgodnie z uchwałą 
Nr XXXIII/555/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. oraz postanowieniami ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych realizuje proces budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania. Plan obejmuje 46 potencjalnych do realizacji miejsc i zaplanowanych w tych 
lokalizacjach - łącznie 115 punktów ładowania. Za realizację planu odpowiada operator systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którym w przypadku Miasta Poznania jest ENEA Operator 
sp. z o. o. 
 

49 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 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 4 września 2020 r. 
 

50 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 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 27 sierpnia 2020 r. 
 

51 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 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

52 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 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

53 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 
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Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 10 września 2020 r. 
 

54 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 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

55 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 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 7 września 2020 r. 
 

56 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 30.06.2021 
Data zawarcia porozumienia - 20 sierpnia 2020 r. 
 

57 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 30.06.2021 
Data zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia - 4 września 2020 r. 
 

58 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.  
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W celu realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej RMP podjęto następujące działania: 
1.W zakresie przyspieszenia realizacji głównych tras rowerowych i przygotowania harmonogramu 
ich realizacji: 
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- Przygotowano nowy harmonogram realizacji tras. 
- Trwa budowa głównych tras rowerowych z Programu Rowerowego: 
a) 3. etap Grunwaldzkiej Trasy Rowerowej; 
b) trasa rowerowa wzdłuż ul. Naramowickiej i Nowej Naramowickiej w ramach Tramwaju na 
Naramowice I; 
c) układ tras głównych wokół Ronda Rataje; 
d) ogłoszono przetarg na rozbudowę ul. Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po 
stronie północnej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM;  
e) ogłoszono przetarg na rewaloryzację Parku Tysiąclecia, obejmujący ciąg pieszo – rowerowy 
będący fragmentem trasy głównej wzdłuż ul. Warszawskiej; 
f) ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w ramach Projektu Centrum na 
odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej, który obejmuje również trasę główną 
z Programu Rowerowego na tym odcinku; 
g) ogłoszono przetarg na budowę przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul. 
Hetmanskiej/Dmowskiego (skrzyżowanie tras głównych); 
h) rozstrzygnięto przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych  na ul. 
Zamenhofa w pobliżu ul. Jastrzębiej w Poznaniu, obejmującej również przejazd rowerowy; 
i) zbudowano przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ul. Dąborowskiego/Lotniczej w ramach zadania 
„Przebudowa ul. Lotniczej”; 
j) rozpoczęto przebudowę wschodniej Wartostrady między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła; 
k) trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. 
Dmowskiego (Miedziana – Potockiej); 
l) trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż  ul. Królowej 
Jadwigi – Strzleckiej (od mostu do ul. Kazimierza Wielkiego);  
m) trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej dla budowy brakującego odcinka Rowerowej 
Obwodnicy Centrum (ul. Solna). 
2. W zakresie zwiększenia budżetu na inwestycje rowerowe: 
a) budżet ZDM na inwestycje rowerowe wynosi na 2021 r.: 24.425.203.00 zł. 
b) Dodatkowo inwestycje rowerowe realizowane są w ramach innych projektów (np. przebudowa 
Ronda Rataje, Tramwaj na Naramowice I). 
3. W zakresie realizacji w pierszej kolejności tras, które mają już rozpoczęte projekty: 
a) trwają prace budowlane nad 3 etapem Grunwaldzkiej Trasy Rowerowej (od ul. Jugosłowiańskiej 
do Ronda Skubiszewskiego); 
b) trwają prace budowalne nad trasami ujętymi w Programie Rowerowym w ramach inwestycji: 
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,Budowa trasy 
tramwajowej na Naramowice etap I, Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz 
z przebudową układu drogowego; 
c) trwają prace budowlane nad wyznaczeniem drogi rowerowej w ul. Żelazka; 
d) ogłoszono przetarg na rozbudowę ul. Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po 
stronie północnej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM;  
e) ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w ramach Projektu Centrum na 
odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej, który obejmuje również trasę główną 
z Programu Rowerowego na tym odcinku; 
f) ogłoszono przetarg na przebudowę pasa drogowego w ramach inwestycji pn. „Wygodna trasa 
rowerowa i chodnik na Szymanowskiego”; 
g) ogłoszono przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej; 
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h) ogłoszono przetarg na rewaloryzację Parku Tysiaclecia, obejmujący ciąg pieszo – rowerowy; 
i) ogłoszono przetarg na budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Złotowskiej; 
j) ogłoszono przetarg na budowę przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu  ul. 
Hetmanskiej/Dmowskiego; 
k) rozstrzygnięto przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 
Zamenhofa w pobliżu ul. Jastrzębiej w Poznaniu, obejmującej również przejazd rowerowy; 
l) zbudowano przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego/Lotniczej w ramach zadania 
„Przebudowa ul. Lotniczej”; 
m) rozpoczęto przebudowę wschodniej Wartostrady między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła. 
4. W zakresie prowadzenia konsultacji społecznych bez zbędnej zwłoki: 
Konsultacje społeczne prowadzone są bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią 
prowadzone są online. 
5. W zakresie wskazania jednostki odpowiedzialnej za koordynację i monitoring Programu 
Rowerowego wraz z zatrudnieniem odpowiedniej liczby osób, które będą zajmowały się 
infrastrukturą rowerową: 
a) wskazano Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako jednostkę odpowiedzialną za koordynację 
i monitoring Programu Rowerowego; 
b) od 1.05.2021 r. zatrudniono w ZDM dodatkowego pracownika, zajmującego się infrastrukturą 
rowerową. 
6. W zakresie reaktywacji Rady Rowerowej: 
Przygotowano projekt zarządzenia reaktywującego Radę Rowerową wraz z propozycją jej składu. 
7. W zakresie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych – organizacji konferencji 
i warsztatów dla rad osiedli: 
a) zaktualizowano i wydano mapę rowerową z poradnikiem rowerzysty; 
b) przystąpiono do akcji promocyjnej Rowerowa Stolica Polski (BKPiRM); 
c) trwają przygotowania do zorganizowania w Poznaniu we wrześniu 2021 r. Ogólnopolskiego Zlotu 
Rowerów Cargo, w ramach którego odbędzie się konferencja dotycząca rozwoju ruchu rowerowego 
(BKPiRM). 
8. W zakresie oznakowania tras rowerowych i włączenia oznakowania do Systemu Informacji 
Miejskiej: 
a) przygotowano projekt oznakowania trasy wzdłuż ul. Warszawskiej; 
b) przekazano do PIM wytyczne do doprojektowania tabliczki kierunkowej zgodnej z SIM i spójnej 
z opracowaną w 2017 r. „Identyfikacją tras rowerowych”; 
c) przystąpiono do opracowania wytycznych dla oznakowania tras i wyboru tras, które zostaną 
oznakowane; 
d)  uzgodniono z podmiotem prywatnym wykonanie na jego koszt pylonu kierunkowego zgodnego 
z systemem identyfikacji tras, z dodatkową funkcjonalnością wskazującą na prędkość niezbędną do 
przejechania na najbliższej sygnalizacji na zielonym świetle (na trasie wzdłuż ul. Bukowskiej).  
9. 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. 
 
Ponadto "Informacja o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli realizacji wykonania uchwały dotyczącej 
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Programu Rowerowego Miasta Poznania" została przedstawiona Radzie Miasta podczas sesji w dniu 
9 marca 2021 r. 
 

59 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 30.06.2021 
Zadanie określone w przedmiotowej uchwale jest w trakcie realizacji przez Gminę Czerwonak. Trwa 
postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania budowy kładki w Owińskach. 
Po wyborze wykonawcy planowane jest przekazanie dotacji celowej do Czerwonaka. 
 

60 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 

na dzień 30.06.2021 
Postanowienia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 są 
systematycznie wdrażane przez poszczególne jednostki. Strategia wyznacza kierunki dla działań 
związanych z elektromobilnością dla samego Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych, takich jak m.in. ZDM, ZTM, ZRD, ZZM, a także dla spółek miejskich, w tym przede 
wszystkim dla MPK Poznań jako największego operatora świadczącego usługę transportu 
publicznego. 
 

61 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 30.06.2021 
Podjęcie uchwały pozwoliło na bieżące funkcjonowanie połączeń w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej w kierunkach: Wągrowiec, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Września, 
Gniezno i Rogoźno. W dniu 31 marca 2021 r. Miasto Poznań podpisało umowę z Województwem 
Wielkopolskim (nr DT/III/117/2021/Fn2085/21) na dofinansowanie dla 5 linii Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej w kierunku Wągrowca, Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla, Jarocina i Kościana. 
Nowa umowa obowiązuje w latach 2021-2023. Mając na uwadze potrzebę zmniejszenia skali 
utrudnień w poruszaniu się po Poznaniu przez pasażerów korzystających z transportu publicznego, 
spowodowaną wyłączeniem ruchu tramwajowego pomiędzy pętlami Starołęka Mała oraz Starołęka 
w okresie 28 czerwca - 31 lipca 2021 r., a także uwzględniając potrzebę przeciwdziałania zatłoczeniu 
w środkach komunikacji zbiorowej ze względów epidemiologicznych, Miasto Poznań w dniu 14 maja 
2021 r. podpisało z Województwem Wielkopolskim List Intencyjny o zamiarze wzmocnienia 
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realizowanych na zlecenie Województwa Wielkopolskiego wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Ostrów Wielkopolski o dodatkowe 15 par 
pociągów na odcinku Poznań Główny – Poznań Krzesiny. W tym celu, w dniu 1 czerwca 2021 r. Rada 
Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLVII/857/VIII/2021 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. Ostatecznie po zbadaniu m.in. 
przepustowości linii w dniu 23 czerwca 2021 r. Miasto Poznań i Województwo Wielkopolskie 
podpisały umowę nr DT/III/133/2021/Fn4126/21 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na finansowanie 14 dodatkowych par pociągów w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 
2021 r. W związku z deklaracją Gminy Gniezno dot. przystąpienia do Porozumienia w sprawie linii 
PKM - w II kwartale 2021r. przygotowano nowe porozumienie. 
 

62 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 30.06.2021 
Działania związane z rejestracją związku, z wykorzystaniem podjętej równolegle uchwały 
nr XXXIX/681/VIII/2020 RMP z dnia 8 grudnia 2020 r., przyjmującej statut Związku powiatowo-
gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, pilotowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., 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. 
 

63 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Projekt statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” został 
opracowany we współpracy wszystkich zainteresowanych samorządów, w tym Miasta Poznania 
i Powiatu Poznańskiego. Działania w celu rejestracji związku, pilotowało Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., 
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. 
 

64 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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W dniu 8 czerwca 2021 r. Miasto Poznań zostało powiadomione przez Starostę Poznańskiego, który 
przyjął na siebie rolę koordynacji działań niezbędnych dla powstania Związku międzygminnego, 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. 
W związku z powyższym koniecznym było podjęcie przez Radę Miasta Poznania w dniu 15 czerwca 
2021 r. uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/218/VIII/2019 RMP z dnia 09-07-2019 r., na podstawie 
której przedłużono okres realizacji zadania określonego w uchwale do dnia 30 czerwca 2021 r. 
 

65 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 30.06.2021 
Aneks do porozumienia międzygminnego zawarto w dniu 2 marca 2021 r. 
 

66 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 30.06.2021 
Aneks do porozumienia zawarto w dniu 25 lutego 2021 r. 
 

67 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 30.06.2021 
Przepisy porządkowe są stosowane na bieżąco wobec podróżnych korzystających z komunikacji 
miejskiej organizowanej przez ZTM. 
 

68 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 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. usunięto łącznie 1395 pojazdów z dróg miasta 
Poznania. Kwota wpływów na konto dochodów Powiatu za I półrocze wyniosła z tego tytułu 
605.847,39 zł. 
 

69 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. 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Przedmiotowa uchwała obowiązuje 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.  
W I półroczu 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. 
 

70 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała jest realizowana poprzez stosowanie stawek w niej określonych. Podjęcie uchwały 
wynikało z konieczności wsparcia przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami 
gospodarczymi (wywołanymi sytuacją zw. z pandemią Covid-19) poprzez obniżenie (w określonych 
terminach) wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym 
dróg publicznych ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego. 
 

71 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r. Uchyliła dotychczas obowiązującą uchwałę 
Nr XXIV/448/VIII/2020 Rady Miasta Poznania 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+". 
 

72 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Umowa pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie 
dodatkowych pociągów PKM została zawarta w dniu 23 czerwca 2021 r. i obowiązuje w okresie od 
28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 
 

73 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 
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drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Przedmiotową uchwałą ustalono stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu realizacji planu 
filmowego, w tym reklamowego i telewizyjnego (dzienna stawka za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 
w wysokości 0,10 zł). 
 

74 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Pierwotnie zakładane było rozpoczęcie pełnienia przez Związek międzygminny funkcji organizatora 
publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym - 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 16.06.2021 r. (poz. 15 Wykazu, prowadzonego w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych 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 2021 r., 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. 
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1 Uchwała Nr XXV/250/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie 
współpracy miasta Poznania ze społecznością węgierskiego miasta Gyor. 
 
Stan realizacji : W realizacji ciągłej 

na dzień 30.06.2021 
W dniach 18-21 czerwca 2021 r. odbyła się delegacja do miasta partnerskiego Győr. Celem wyjazdu 
było uczestnictwo w obchodach 750-lecia praw miejskich Győr. W skład delegacji weszli: Zastępca 
Prezydenta Bartosz Guss oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
Iwona Matuszczak-Szulc. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele innych miast 
partnerskich Győr na szczeblu Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta wraz z delegacjami: Brasov 
(Rumunia), Dunaszerdahely (Słowacja) oraz Ingolstadt i Sindelfingen (Niemcy). Głównym 
elementem programu była inauguracja krzyża w Győr, który nawiązuje do krzyży stawianych przy 
drogach Austrii na rozkaz cesarza Rudolfa II. Krzyże miały symbolizować zwycięstwo chrześcijan nad 
Ottomanami pod zamkiem w Győr. Następnie uczestnicy delegacji mieli okazję obejrzeć występ 
Baletu z Győr. Wyjazd był również okazją do spotkania z Prezydentem Győr, Csaba András Dézsi, 
który sprawuje urząd od 2020 roku. Podczas spotkania omawiano dalsze działania w ramach 
współpracy miast partnerskich.  Miasto Győr zostało zaproszone do udziału w tegorocznej edycji 
Targów Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W dniu 24 czerwca 2021 r. miasto partnerskie Poznania - Kutaisi zorganizowało Drugie 
Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Tegoroczna edycja pt. „Wyzwania dla miast i droga 
w przyszłość” odbyła się w formie online. Celem organizatorów było zapewnienie przestrzeni dla 
interdyscyplinarnego dialogu na temat zrównoważonego rozwoju miast. Forum zgromadziło 
przedstawicieli ministerstw krajowych zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego 
i lokalnego, władz regionalnych i lokalnych krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, 
a także partnerów międzynarodowych i organizacje darczyńców, międzynarodowe instytucje 
finansowe, stowarzyszenia biznesowe, przedstawicieli miast partnerskich i środki masowego 
przekazu.  
Miasto Poznań reprezentowała pani Anna Aleksandrzak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktów 
Instytucjonalnych, która wzięła udział w debacie poświęconej dobrym praktykom miast wobec 
wyzwań związanych z pandemią Covid- 19. 
Miasto Kutaisi zostało zaproszone do udziału w tegorocznej edycji Targów Regionów i Produktów 
Turystycznych w Poznaniu. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W dniu 27 stycznia 2021 r., w rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu. W Poznaniu hołd zamordowanym w czasie II wojny światowej osobom 
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pochodzenia żydowskiego oddał prezydent Jacek Jaśkowiak. Aby uczcić Międzynarodowy Dzień 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Poznań i Raanana zorganizowały wspólną wideokonferencję. 
W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, burmistrz miasta Raanana 
Chaim Broyde, przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz oraz świadek Holokaustu 
Pinchas Melchior.  
W kwietniu 2021 r. w ramach współpracy partnerskiej miast uczniowie Poznania i Raanana upiekli 
wspólnie, podczas spotkania online, ciasto miodowe, które jest tradycyjnym wypiekiem 
przygotowywanym w Izraelu na „Rosh Hashanah”- Izraelski Nowy Rok, jako życzenie słodkiego 
Nowego Roku. Spotkanie jest częścią projektu CookWithUs, w którym młodzież z Izraela gotuje 
razem ze swoimi rówieśnikami z całego świata. Podczas spotkań oprócz dzielenia się tradycyjnymi 
przepisami, młodzież prezentuje część swojej kultury i nawiązuje relacje. Projekt jest realizowany 
przez StandWithUs, międzynarodową organizację non-profit promującą Izrael i zwalczającą 
antysemityzm. 
 

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 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym prowadzona była bieżąca korespondencja dotycząca współpracy 
między Miastami. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Aktualnie 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 30.06.2021 
Dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci z Białorusi studiujący na poznańskich 
uczelniach otrzymali wsparcie finansowe. Miasto Poznań przekazało w formie dotacji środki 
uczelniom poznańskim: Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wsparcie 
15 studentów), Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wsparcie 
4 studentów) oraz Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu (wsparcie 1 studentki). Środki 
(w łącznej wysokości 120 tys. zł) umożliwiły wsparcie 20 studentów w postaci stypendiów w wys. 
1 tys. zł miesięcznie w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. Kolejne wypłaty planowane są od 
października do grudnia 2021 r. 
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1 Uchwała nr LXXVI/824/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie 
wysokości, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 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 30.06.2021 
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 I półroczu 2021 r. wypłacano świadczenia przyznane w roku 2020 oraz 2021, a świadczeniem 
objętych zostało 1 421 rodzin. W I półroczu 2021 r. na sfinansowanie zwiększenia dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wydatkowano kwotę 
1 159 500,00 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie 
skierowania do Dziennego Domu Pomocy 12 osobom. Natomiast rzeczywista liczba osób objętych 
ww. wsparciem to 298 osób. 
W związku z realizacją uchwały w I półroczu 2021 r. do MOPR w Poznaniu z tytułu odpłatności 
klientów za pobyt w dziennym domu pomocy wpłynęło  313,60 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu wydał: 
6  decyzji  -  ustalających  opłatę  -  dot.  5  osób,  w  tym: 
- 2  decyzje ustalające opłatę, 
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- 3  decyzje uchylające odpłatność, 
- 1  decyzja zwalniająca z odpłatności.        
Liczba osób:  
1) skierowanych  do  mieszkania  chronionego  na  dzień  30.06.2021 r.: 23 + 70 = 93; 
2) przebywających  w  mieszkaniach  chronionych  w  okresie  sprawozdawczym: 26 + 64 =  90, 
w tym:  
a) uprawnionych  do  bezpłatnego  pobytu  w  mieszkaniach  chronionym: 21+12, 
b) zobowiązanych do ponoszenia opłaty: 5 + 52. 
 
Dochody – 85220  § 0830: 6 248,66  zł 
 
Wysokość dochodów przekazanych za I półrocze 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym  -  6 248,66  zł 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono 7 konsultacji następujących aktów prawnych: 
- konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Poznaniu na rok 2021, 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta 
Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2021, 
- konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji 
celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Dębina II", 
- konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2023", 
- konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy 
Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025", 
- konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania 
na rok 2021, 
- konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 na lata 2021-2024". 
 

6 Uchwała Nr XVII/210/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Poznania w latach 2011 - 2020". 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Miasto Poznań realizuje „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Poznania w latach 2011-2020”. Na podstawie punktu V.5 Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 
2011-2020, sporządzone zostało sprawozdanie z realizacji Programu za lata 2018 – 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” 
Obecnie powołany został zespół do opracowania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Poznania w latach 2021-2025”. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 roku przeprowadzono 21 kontroli planowych, w tym: 13 - żłobków 
niepublicznych, 1 - klubu dziecięcego oraz 7 - 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 30.06.2021 
I. Dot. rodzin zastępczych 
Wystawiono  77  decyzji  dla  74  osób,  w  tym:  
1) 12  decyzji  -  ustalających  opłatę  -  dla  15  osób; 
2) 57  decyzji  -  odstąpienie  od  naliczenia  opłaty  - dla  58  osób;  
3) 1 decyzja  -  umorzenie  należności  –  dla  1  osoby; 
4) 6  decyzji  -  odmowa  odstąpienia  od  naliczenia  opłaty  –  dla  7  osób; 
    /z  czego  7  osób  policzonych  wyżej/ 
5) 1  decyzja  –  rozłożenie  na  raty  –  dla  1  osoby  
   /osoba  policzona  wyżej/ 
 
Dochody  -  85508  §  0680: 14 677,80 zł  
 
II. Dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych  
Wystawiono  38  decyzji  dla  36 osób,  w  tym: 
1) 10  decyzji  -  ustalających  opłatę  -  dla  13  osób; 
2) 16  decyzji  -  odstąpienie  od  naliczenia  opłaty  -  dla  17  osób; 
3) 2 decyzje  -  zmieniające wysokość  opłaty  –  dla  1  osoby   
    /policzona  wyżej/; 
4) 8  decyzji  -  odmowa  odstąpienia  od  naliczenia  opłaty  –  dla  9  osób; 
   /w tym 4 osoby policzone wyżej/ 
5) 2 decyzje  -  uchylenie  decyzji  -  dla  2  osób   
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   /z  czego 1 policzona  wyżej/ 
 
Dochody  –  85510 § 0680: 12 401,42 zł     
 
Łącznie  wystawiono 115  decyzji  dla  110  osób    /  I  +  II  / 
ustalających opłatę  rodzicom  biologicznym  za  pobyt  dzieci  w  pieczy  zastępczej, w tym:   
- 22 decyzje  ustalające  opłatę  dla  28  osób, 
- 73  decyzje  odstępujące  od  naliczenia  opłaty  dla  75  osób 
Łączny  dochód  /  I  +  II  /  27 079,22  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 30.06.2021 
W ramach realizacji Programu, w dniu 29  stycznia 2021 r. odbyła się Gala Rodzin online. Z kolei 
w terminie od 15 maja do 1 czerwca 2021 r. miały miejsce obchody Poznańskich Dni Rodziny 2021 
(wydarzenie przeprowadzone w formule hybrydowej). W I półroczu 2021 r. kontynuowano 
podpisywanie porozumień w ramach Poznańskiego gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – 
Karta Dużej Rodziny. 
 

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 30.06.2021 
Uchwała upoważniła Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń do realizacji zadań w zakresie 
ustalania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów: 
w postaci zasiłku szkolnego oraz stypendium szkolnego. 
 

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 30.06.2021 
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 I półroczu 2021 r. wpłynęły 1922 wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny. W I półroczu 
2021 r.  wypłacono świadczenia na kwotę 156 518,33 zł. 
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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 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze 15207 decyzji administracyjnych ustalił uprawnienie do 
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 3986 rodzin. Wysokość dochodów przekazanych 
w I półroczu 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu realizacji uchwały to 0,00 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 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnych przyznał pomoc w formie usług 
opiekuńczych dla 754 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 osób. Rzeczywista 
liczba osób korzystających z w/w formy pomocy w okresie sprawozdawczym: 
1) w przypadku usług opiekuńczych –  2988 osób, w tym: 
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia –  1163 osób, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie –  1825 osób; 
2) w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych -  70 osoby, w tym: 
a) liczba uprawnionych do bezpłatnego korzystania z wsparcia –  51 osoby, 
b) liczba zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za wsparcie – 19 osób; 
 
W związku z realizacją uchwały za I półrocze 2021 r. z tytułu odpłatności usług opiekuńczych ze 
strony klientów do budżetu Miasta wpłynęło 1 980 616,24 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. pomocą materialną objęci zostali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej. Do stypendium szkolnego uprawnionych było 787 uczniów. Wypłacano 100 zł lub 120 
zł na ucznia w zależności od sytuacji rodzinnej. Wypłacono łączną kwotę 370 087,38 zł. Z zasiłku 
szkolnego przyznanego uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego skorzystało 25 uczniów. Wypłacono kwotę 15 968,00 zł. 
 

15 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 
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na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. kontynuowany jest projekt „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta”, w ramach 
którego wydano 513 kart. 
Centrum Inicjatyw Senioralnych realizuje projekt „Animator Senioralny”, rozwija działalność 
informacyjną (m.in. punkt informacji, media, Tytka Seniora) 
Kontynuowany jest 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. 
Miasto Poznań prowadzi 4 domy pomocy społecznej oraz dofinansowuje działalność 2 domów 
zakonnych. 
W I półroczu 2021 r. kontynuowany był również Pakiet Poznań Viva Senior. 
W maju 2021 roku wdrożono pilotażowo nowy projekt dla seniorów – „Senioralne pogaduszki”. 
Samotni seniorzy, osoby, które chcą porozmawiać z drugą osobą w podobnym wieku mogą w każdą 
środę zadzwonić i porozmawiać z jedną z wolontariuszek (w wieku senioralnym) Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Karta Dużej Rodziny upoważnia członków rodzin wielodzietnych do korzystania ze zniżek oraz ulg 
oferowanych na karcie. Rodzice otrzymują uprawnienia dożywotnio natomiast dzieci - do 18. roku 
życia lub 25. roku życia w przypadku kontynowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych 
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. W I półroczu 2021 r. 453 rodziny wielodzietne ubiegały się o przyznanie kart. 
Wydano 1 543 kart tradycyjnych i 28 309 kart elektronicznych (duży wzrost liczby kart 
elektronicznych związany jest ze zmianą w ustawie o Karcie Dużej Rodziny i wprowadzeniu aplikacji 
mObywatel). Od początku funkcjonowania Programu wydano karty 11 066 rodzinom. 
 

17 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 30.06.2021 
Karta Seniora – ,,Poznańska Złota Karta” – projekt realizowany jest w ramach Programu ,,Polityka 
Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021” i adresowany do osób, które ukończyły 60. rok życia 
oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika – 
miasto Poznań.  
Karta wydawana jest w celu: 
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· ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, 
turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty 
samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców; 
· skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta Poznania; 
· podniesienia jakości życia seniorów w mieście Poznaniu; 
· potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.  
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. złożono 507 wniosków, wydano 504 Karty Seniora. 
W 3 przypadkach odmówiono wydania Karty Seniora. Ponadto podpisano porozumienia 
z 13 partnerami. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. Miasto Poznań nie realizowało zadania w postaci zatrudniania dziennych 
opiekunów. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
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 I półroczu roku 2021 złożono 24 wnioski na Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków. Na 
dzień 30 czerwca 2021 r. rozpatrzono pozytywnie 22 wnioski natomiast 2 wnioski były w trakcie 
rozpatrywania. W I półroczu 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 66 000,00 zł. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
1.  Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka 
szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania, na lata 2019-2023. 
W dniu 29 stycznia 2021 r. realizator programu - Edictum sp. z o. o. złożył sprawozdanie częściowe 
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z realizacji programu w 2020 roku oraz zwrócił na konto Miasta niewykorzystane środki wraz 
z odsetkami w kwocie 128,51 zł. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji sprawozdania, na 
podstawie złożonych przez realizatora wyjaśnień i jego korekty oraz dokonaniu zwrotu 
niewykorzystanych środków do budżetu Miasta, sprawozdanie zostało przyjęte.  
Od stycznia 2021 r. realizator wraz z 8 współpracującymi z nim podmiotami leczniczymi 
kontynuował (w ramach zakupionych w 2020 r.  szczepionek Gardasil)  szczepienia ochronne 
przeciwko HPV dziewcząt i chłopców z rocznika 2007 lub starszych, którzy zostali zaszczepieni 
przynajmniej jedną dawką w 2020 r., oraz realizował szczepienia osób z rocznika 2008. Do 31 maja 
2021 r. beneficjentom programu podanych zostało 801 szczepionek. Z uwagi na duże 
zainteresowanie szczepieniami roczników starszych (2003 – 2007), od 5 marca do 30 czerwca 2021 
r. priorytetem szczepień objęto rocznik 2008. Natomiast od  1 lipca 2021 r.  kontynuowane będą 
szczepienia pierwszą dawką również roczników starszych (2003 – 2007). Od rozpoczęcia programu 
w 2019 r. do 31 maja 2021 r. pełnym schematem szczepień objęto 794 beneficjentów, w tym od 
1 stycznia do 31 maja 2021 r. – 214 osób.  
W I półroczu 2021 r. przekazano realizatorowi V transzę środków w wys. 200 000 zł na kontynuację 
programu HPV w 2021 roku.  
 
2. Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60 r.ż. zamieszkujących 
miasto Poznań, na lata 2019-2023 
W dniu 29 stycznia  2021 r. realizator programu złożył sprawozdanie częściowe z realizacji 
programu w 2020 roku oraz zwrócił na konto Miasta niewykorzystane środki w wys. 782,53 zł.  
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji sprawozdania, na podstawie złożonych przez realizatora 
wyjaśnień i jego korekty, sprawozdanie zostało przyjęte. Z informacji zawartych w sprawozdaniu 
wynika, że ostatecznie programem objęto w 2020 roku 6 750 osób, w tym 613 podopiecznych 
i mieszkanców wybranych miejskich jednostek. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu 
w 2021 roku, rozpoczęcie działań programowych zaplanowano na II półrocze, w tym rozpoczęcie 
akcji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej 2021/2022 - na wrzesień 2021 r. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – nie zawarto aneksów do umów w związku 
z podniesieniem od 01.04.2019 r. wysokości minimalnych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych 
zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. odbyło się 6 posiedzeń Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
która została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 504/2019/P z dnia 13 czerwca 
2019 roku. W trakcie I półrocza 2021 roku PRDPP podjęła następujące uchwały: 
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1. Uchwała nr 1/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w zakresie głosowań obiegowych (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 
18.01.2021. 
2. Uchwała nr 2/2021 w sprawie rekomendacji stanowiska Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 
Wydziale Oświaty dotyczącego nagradzania Nauczycieli - Społeczników (podjęta przez Radę na 
posiedzeniu w dniu 8.02.2021). 
3. Uchwała nr 3/2021 w sprawie wystosowania pisma do Prezesa Rady Ministra obejmującego 
prezentację stanowiska zaniepokojenia drastycznie niskim poziomem alokacji środków 
planowanych dla projektowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2021-2027 (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 8.02.2021). 
4. Uchwała nr 4/2021 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (podjęta przez Radę na posiedzeniu 
w dniu 8.02.2021). 
5. Uchwała nr 5/2021 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji 
Poznańskiego Targu Dobra w roku 2021 (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 8.02.2021). 
6. Uchwała nr 6/2021 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji 
współpracy jednostek miejskich z organizacjami pozarządowymi (podjęta przez Radę na 
posiedzeniu w dniu 15.03.2021). 
7. Uchwała nr 7/2021 w sprawie rekomendacji zespołu roboczego Poznańskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego ds. wypracowania koncepcji Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu (Centrum NGO) (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 15.03.2021). 
8. Uchwała nr 8/2021 w sprawie rekomendacji do Uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 
przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na 
lata 2021-2025" (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 10.05.2021). 
9. Uchwała nr 9/2021 w sprawie rekomendacji zespołu roboczego Poznańskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego ds. wypracowania koncepcji Poznańskiego Targu Dobra w roku 2021 (podjęta 
w trybie głosowania obiegowego 2021). 
10. Uchwała nr 10/2021 w sprawie odwołania ze składu PRDPP członka w związku z absencją 
w pracach Rady (podjęta w trybie głosowania obiegowego 2021). 
11. Uchwała nr 11/2021 w sprawie powołania Drugiego/Drugiej Zastępcy/Zastępczyni 
Przewodniczącej (podjęta w trybie głosowania obiegowego 2021). 
12. Uchwała nr 12/2021 w sprawie wyznaczenia reprezentanta/tki PRDPP do zespołu ds. polityki 
senioralnej Miasta Poznania (podjęta w trybie głosowania obiegowego 2021). 
 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Działania w okresie sprawozdawczym obejmowały zebranie danych dot. priorytetów  
strategicznych, tj. kapitał społeczny i aktywność obywatelska, wsparcie, zdrowie oraz praca. 
Przygotowano i przekazano do Rady Miasta - Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej. 
 

24 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". 
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Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało podpisane zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w  sprawie 
powołania Zespołu ds. programu Miasto Przyjazne Dzieciom. Zespół powołany został w celu 
opracowania i wdrożenia w Poznaniu programu Miasto Przyjazne Dzieciom, zakładającego 
w szczególności : 
1) partycypację dzieci w życiu publicznym, 
2) edukację o prawach dziecka, 
3) współpracę z mediami, 
4) współpracę z lokalnym biznesem, 
5) współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 
rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
„Wyprawka dla gzubka” przyznawana jest nowonarodzonym mieszkańcom Poznania (dzieciom 
urodzonym po 1 września 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 I półroczu 2021 r. wydano prawie 400 sztuk 
wyprawki. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W 2021 roku Miasto Poznań zaprosi 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 w czerwcu 2021 r). Na ten cel ZKZL przekazał dwa lokale mieszkalne, które muszą 
zostać wyremontowane, a prace remontowe rozpoczną się po otrzymaniu środków finansowych od 
Wojewody Wielkopolskiego. Przyjazd rodzin i przekazanie mieszkań planowane jest na grudzień 
2021 r. 
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28 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. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
wydał na podstawie uchwały 374 decyzje administracyjne kierujące 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) – 376 osób, w tym:  
- liczba osób uprawnionych do bezpłatnego pobytu  w ośrodku wsparcia – 163; 
- liczba osób zobowiązanych do podnoszenia odpłatności za  pobyt w ośrodku wsparcia – 213. 
Wysokośc dochodów  przekazanych za I półrocze 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 
w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia: 242 255,26 zł 
 

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

na dzień 30.06.2021 
Zmiana uchwały była konieczna ze względu na sytuację epidemiczną – zmieniono zasady zwalniania 
rodziców/opiekunów prawnych z opłaty za żłobek. 
 

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

na dzień 30.06.2021 
W I półroczu 2021 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
wpisujących się w przyjęty Program: 
- Konkurs nr 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. 
 

31 Uchwała Nr XXX/532/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie przyjęcia 
programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024”. 
 
Stan realizacji : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano trzech realizatorów 
programu, tj. GPSK, Invimed, Klinikę Bocian, z którymi w dniu 28.01.2021 r. podpisano umowy, na 
podstawie których przekazano realizatorom I transze środków na realizację programu w 2021 roku.  
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Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Poznania na realizację programu wynosi 7 340 000,00 
złotych, po 1 835 000 zł w każdym roku jego realizacji.  
Według stanu na dzień 30.06.2021 r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło 140 
wniosków o dofinansowanie procedury in vitro, wykonano 61 pełnych procedur in vitro, 
odnotowano 6 ciąż klinicznych. 
 

32 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 30.06.2021 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na podstawie uchwały Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu wydał:  
-  3 decyzje admnistracyjne  -  kierujące do DOA -  dla  3 osób.      
Liczba osób: 
1)przebywających w DOA w okresie sprawozdawczym (skierowanych decyzją w okresie 
sprawozdawczym oraz skierowanych wcześniej) – 33 osoby, w tym: 
a) uprawnionych do bezpłatnego pobytu - 0 osób, 
b) zobowiązanych do ponoszenia opłaty –  33 osoby. 
 
Wysokośc dochodów  przekazanych za I półrocze 2021 r. do budżetu Miasta z tytułu opłat za pobyt 
w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia  - pobyt w Dziennym 
Ośrodku  Adaptacyjnym Nr 1: 7 150 ,47 zł 
 

33 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 30.06.2021 
Realizatorem programu trwającego od listopada 2020 r. jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych 
Usług Medycznych, z którym Miasto podpisało w 2020 r. stosowne umowy. Od grudnia 2020 r. ze 
świadczeń (kosultacje i badania specjalistyczne) w ramach programu skorzystało 8 kombatantów.  
Łączna kwota środków przekazanych dotychczas na realizację zadania to 89.561,95 zł. 
 

34 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 30.06.2021 
Od 1 stycznia 2021 r. Punkt Profilaktyki Intymnej 24h działa w Poznańskim Ośrodku 
Specjalistycznych Usług Medycznych, z którym Miasto podpisało stosowne umowy na realizację 
programu. Do 30 czerwca 2021 r. z Punktu skorzystało ok. 700 mieszkańców, w tym – w dobie 
epidemii COVID-19 – 176 osób skorzystało z możliwości teleporady i e-recepty. Punkt prowadzi 
także obsługę klientów obcojęzycznych. Na tego rodzaju konsulatcję zgłosiło się 50 osób. Do 
30 czerwca 2021 r. na realizację programu w 2021 r. przekazano środki w wysokości 547.121,00 zł. 
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35 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 30.06.2021 
W dniu 26.01.2021 r. Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie Nr 67/2021/P w sprawie 
ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka 
stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.  
Ponieważ w postępowaniu konkursowym nie wpłynęła żadna oferta, Prezydent Miasta Poznania 
w dniu 11 marca 2021 r. na podstawie zarządzenia Nr 236/2021/P ponownie ogłosił konkurs. 
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęła jedna oferta, złożona przez Uniwersyteckie 
Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. W celu przeprowadzenia konkursu 
ofert Prezydent Miasta Poznania zarządzeniem Nr 283/2021/P powołał w dniu 25.03.2021 r. 
komisję konkursową, która dokonała oceny formalno-merytorycznej złożonej oferty 
i zaproponowała powierzyć realizację programu ww. podmiotowi.  
Ostatecznego wyboru Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. 
z o.o. na realizatora programu dokonał Prezydent Miasta Poznania w drodze zarządzenia 
Nr 399/2021/P z dnia 30.04.2021 r. W dniu 15.06.2021 r. Miasto Poznań podpisało umowę na 
realizację programu w latach 2021-2023 na łączną kwotę w wys. 882.000,00 zł. 
 

36 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 30.06.2021 
W I 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 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych i realizacji 
zadań publicznych. 
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37 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 
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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 22 stycznia 2021 r. ogłoszono wyniki konkursu ofert 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 którym wpłynęły 2 oferty. Udzielający zamówienia 
- Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu - dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej 
(Diagnostyka sp. z o.o, Kraków). 
 

38 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych przeprowadził postępowanie przetargowe 
w zakresie wyłonienia dzierżawcy terenu przeznaczonego na parking i wystąpił do Prezydenta 
Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w związku 
z przeprowadzeniem postępowania przetargowego. 
 

39 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok Miasto zaplanowało środki finansowe 
w kwocie 17 000 000,00 zł. 
W I półroczu 2021 roku w ramach Programu 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; 
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 
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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. 
 

40 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 30.06.2021 
W dniu 22 lutego 2021 r. Prezydent Miasta Poznania ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora ww. 
programu polityki zdrowotnej. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty. W celu 
przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu Prezydent Miasta Poznania 
zarządzeniem Nr 240/2021/P z dnia 12 marca 2021 r. powołał komisję konkursową, która dokonała 
oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert, w wyniku której zaproponowała powierzyć 
realizację programu oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, 
tj. Ginekologiczno-Położniczemu Szpitalowi  Klinicznemu Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu (GPSK). Komisja uznała, że jego oferta w największym stopniu 
spełnia kryteria niezbędne do realizacji wyżej wymienionego programu polityki zdrowotnej. 
Ostatecznego wyboru GPSK na realizatora programu dokonał Prezydent Miasta Poznania w drodze 
zarządzenia Nr 379/2021/P z dnia 27.04.2021 r. W dniu 05.05.2021 r. podpisano z GPSK umowę na 
realizację  programu w latach 2021-2023. 
Środki zaplanowane na realizację programu to 1 035 000,00 zł, po 345 000,00 zł na każdy rok jego 
realizacji. Program obejmuje jednorazowe sfinansowanie kosztów procedury zabezpieczenia 
płodności na okres 24 miesięcy. Wysokość dofinansowania procedury dla mężczyzn wynosi nie 
więcej niż 2 340,00 zł. Wysokość dofinansowania procedury dla kobiet wynosi nie więcej niż 
6 300,00 zł. Do 30 czerwca 2021 r. do programu zgłosiły się 2 osoby, z czego 1 została 
zakwalifikowana. 
 

41 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 30.06.2021 
Zadanie: Stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestnictwa w terapii zajęciowej. 
W Poznaniu funkcjonuje 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które oferują łącznie 324 miejsca. 
W I półroczu 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych przekazano do WTZ-ów kwotę 3 514 752,00 zł.  
 
Zadanie: Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych. 
1) W ramach dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego przyjęto 30 wniosków, zawarto umowy 
na łączną kwotę 47 983,46 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 236 wniosków przyznając tym samym 
dofinansowanie na kwotę 629 396,66 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 wsparcia i rehabilitacji. 
Dofinansowano 16 projektów na łączną kwotę 3 306 500 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 575 000 zł. Projekty realizowano poprzez 
zapewnienie wsparcia w formie specjalistycznych, kompleksowych, profesjonalnych usług 
fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu, dogoterapii, a także udzielanie wsparcia 
psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz konsultacji specjalistycznych. 
 
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 I półroczu 2021 r. odbyły się dwa pobyty krótkookresowe (czas trwania 
jednego pobytu - trzy miesiące) dla 8 osób oraz pięć treningów mieszkaniowych (czas trwania 
jednego treningu – jeden miesiąc) dla 15 osób. 
Projekt będzie realizowany w okresie: 01.06.2020 – 30.09.2022. W wyniku rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert nr 9/2021 podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Ludzi z Epilepsją, 
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KONICZYNKA  w ramach zadania pn. ”Prowadzenie mieszkania 
chronionego wspieranego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W ramach projektu 
prowadzone jest mieszkanie chronione wspierane dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Prowadzone są treningi i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w wykonywaniu 
czynności niezbędnych w życiu codziennym, w zakresie samoobsługi, kulinarne i z zakresu zdrowego 
żywienia, dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania, z zakresu higieny 
osobistej, odpowiedniego doboru odzieży, ubierania się, przemieszczania się, znajomości topografii 
domu, najbliższej okolicy, miasta, umiejętności załatwiania spraw osobistych, pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych, treningi ekonomiczne, umiejętności społecznych. Udzielana jest również pomoc 
psychologiczna oraz pomoc wytchnieniowa. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie otrzymało 
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95 200 zł. 
 
Zadanie: Rozwijanie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2021 podpisano umowę z Fundacją 
Sowelo dotyczącą realizacji projektu pn. ”Nasz asystent, Twoja niezależność 2”. Projekt był 
realizowany od 01.01.2021 r. do 30.04.2021r. Koszt dofinansowania: 60 000 zł. Beneficjentami 
projektu i odbiorcami usług były 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). W ramach 
realizowanej usługi było asystowanie, wspieranie osoby z niepełnosprawnościami w codziennych 
czynnościach takich jak np.: przemieszczanie się poza 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 domowych. Osoby wykonujące usługi asystenckie zostały 
wcześniej przeszkolone w zakresie współpracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Ponadto asystenci otrzymywali wsparcie w postaci superwizji. 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2021 podpisano z Fundacją SOWELO 
umowę dotyczącą realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 
ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany jest do osób 
z niepełnosprawnościami 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, lub 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 opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji, 
W ramach projektu przewidziane zostało: 
1) świadczenie usług asystenckich dla 25 dzieci w wieku do 16. r.ż. w wymiarze 2680 godzin; 
2) świadczenie usług asystenckich dla 80 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 
w wymiarze 5767 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 będzie w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 
Zadanie: Rozwijanie różnorodnych form usług wspierających rodziny z dziećmi 
z niepełnosprawnością.  
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2021 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 
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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 
dotyczy prowadzenia dodatkowych działań reahabilitacyjno-terapeutycznych dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników pobytów krótkookresowych i treningów 
samodzielności w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach 
projektu "Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta 
Poznania", w których przebywające pod opieką specjalistów osoby przygotowywane są do 
prowadzenia samodzielnego życia.  
2) „Letnie pogotowie wytchnieniowe” Fundacji Pogody na kwotę 10 000 zł. Projekt dotyczy 
organizacji zindywidualizowanej i elastycznej opieki wytchnieniowej dla opiekunów dzieci 
i zależnych dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania zorganizowane zostaną 
usługi opieki wytchnieniowej w ramach kilkugodzinnego pobytu (łącznie 320 h). Usługi będą 
świadczone na terenie obiektów rekreacyjnych nad jeziorem Rusałka lub w sytuacji tego 
wymagającej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 
 
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 I półroczu 2021 r. pozytywnie rozpatrzono 73 wnioski, 
przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 419 553,34 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) Na likwidację barier w komunikowaniu w I półroczu 2021 r. pozytywnie rozpatrzono 
78 wniosków, zawarto umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 467 648,21. 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  I półroczu 2021 r. zostało podpisanych 26 
umów na łączną kwotę 375 355,02 zł. W przypadku tego zadania dofinansowanie wynosiło 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: Wspieranie i promowanie imprez integracyjnych organizowanych przez środowisko osób 
z niepełnosprawnościami o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. 
W wyniku naboru ofert w obszarze „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” w okresie 
sprawozdawczym sfinansowano następujące projekty: 
1) Spektakl „Całe życie w dresach” w ramach „Weekendu Kobiet” na kwotę 5 000 zł.  
2) „Niebieska Fala” na kwotę 10 000 zł. W ramach projektu przeprowadzono akcję edukacyjno-
informacyjną dotyczącą autyzmu,  zakończoną biegiem charytatywnym na rzecz dzieci z autyzmem. 
Celem działania było zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, 
przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych 
metod form terapii oraz edukacji.  



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 : Zdrowie i sprawy społeczne 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 07.09.2021 

189  

Lp Stan realizacji 

 
Zadanie: Wspieranie i promowanie imprez i działań integracyjnych organizowanych przez rady 
osiedli.  
W wyniku naboru ofert w trybie art. 19a ze środków rad osiedli w I półroczu 2021 r. przyznano 
dofinansowanie na następujące projekty: 
1) „Tramwajada” w kwocie 6500 zł, polegający na organizacji wycieczki tramwajowej i zajęć 
terapeutycznych stymulujących osoby z niepełnosprawnością na wielu poziomach. W projekcie 
wezmą udział podopieczni kilku organizacji pozarządowych, 
2) „Zdobienie tac z użyciem żywicy epoksydowej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną” 
w kwocie 1150 zł, polegający na zdobyciu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
umiejętności zdobienia tac. Projekt ma na celu integracje osób niepełnosprawnych, 
3) „Łazarski przegląd twórczości nurtu outsider art.” w kwocie 6350 zł, polegający na organizacji 
wydarzeń edukacyjnych i artystycznych przeciw nierównościom społecznym, dyskryminacji oraz 
wykluczeniu. Głównym celem projektu jest włączanie w działania grup traktowanych w sposób 
marginalny na tle społeczeństwa. 
 
Zadanie: Rozwijanie współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnościami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  
Komisja Dialogu Obywatelskiego. 
W pierwszym półroczu 2021 r. odbyło się 6 posiedzeń Komisji Dialogu Obywatelskiego przy 
Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami w formie online za 
pośrednictwem platformy ZOOM. Program spotkań obejmował m.in.: prezentację projektu pn. 
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie 
lub powrót do pracy”, prezentację akcji „Przewijamy Polskę”, podsumowanie realizacji projektu 
„Instytucja dostępna-teraz”, informację o  Zespole ds. dostępności Miasta Poznania oraz 
o transporcie na szczepienia przeciwko COVID 19, dyskusję na temat proponowanych zmian 
w zarządzeniu Prezydenta w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.  
 
Zadanie: Edukacja społeczna i obywatelska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin: 
W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty w zakresie informacji udzielanych 
osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności: 
1) Informacja bez barier - Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski 
Projekt jest kontynuacją działalności punktu informacyjnego świadczącego kompleksową obsługę 
osób niewidomych i niedowidzących, w którym udzielane są odpowiedzi na konkretne pytania, 
pomoc w rozwiązywaniu trudności i ułatwianie funkcjonowania w codziennym życiu. Oferta została 
rozszerzona o usługi poradnictwa z zakresu specjalistycznego sprzętu komputerowego 
i elektronicznego dedykowanego osobom niewidomym. Osoby, które skorzystają z usługi punktu 
informacyjnego otrzymują systematycznie także informacje m.in. na temat wydarzeń w mieście. Na 
realizację projektu w 2021 roku przeznaczono 30 000 zł. 
2) Ośrodek Informacji i Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób z Niepełnosprawnościami - 
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami. Celem projektu jest prowadzenie 
bezpłatnych porad prawnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów prawnych 
z terenu miasta Poznania oraz prowadzenie codziennego poradnictwa i informacji, a także 
wspierania osób z niepełnosprawnościami przez konsultanta w siedzibie Forum. Porady dotyczą 
m.in. praw i ulg osób z niepełnosprawnościami, prawa pracy, poradnictwa socjalnego, prawa 
cywilnego. Ponadto w ramach projektu podejmowane są m.in. działania na rzecz zmian 
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legislacyjnych mających na celu ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami pełnej integracji 
społecznej i zawodowej. Na realizację projektu w 2021 roku przeznaczono 30 000 zł. 
 
Zadanie: „Zwiększanie potencjałów zawodowych osób z niepełnosprawnościami” 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiadał 298 ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami na 
terenie miasta Poznania. W wyniku zastosowania instrumentów rynku pracy: 
1) dwie osoby rozpoczęły staż  na stanowisku pracownik biurowy w Urzędzie Skarbowym oraz 
Powiatowym Urzędzie Pracy, 
2) jedna osoba rozpoczęła wykonywanie prac interwencyjnych na stanowisku zaopatrzeniowiec, 
3) jedna osoba rozpoczęła wykonywanie robot publicznych na stanowisku pracownika biurowego, 
4) dwie osoby rozpoczęły wykonywanie prac społecznie użytecznych na stanowisku pomocy 
biurowej. 
W wyniku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (PO WER oraz WRPO):  
1) dwie osoby rozpoczęły staż na stanowiskach: pracownik biurowy, projektant biżuterii, 
2) jedenaście osób ukończyło szkolenia z zakresu: obsługa komputera od podstaw, spawanie 
w zakresie czterech specjalności, kadry-płace z ECDL podstawowym, powrót do pracy, obsługa kas 
fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem. 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:  
W I półroczu 2021 r. dofinansowanie obejmujące semestr zimowy 2020/2021 przyznano 80 
studentom, na łączną kwotę 289 196 zł. Dofinansowanie do semestru letniego 2020/2021 uzyskały 
82 osoby (na dzień 30 czerwca 2020 r. wypłacono 219 983 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 - z doradztwa skorzystało 26 osób. 
2) doradztwo zawodowe – z doradztwa skorzystało 26 osób. 
3) rozwijanie zatrudnienia wspomaganego – Asystenci pracy – Przeprowadzenie rozmów 
wspierających - z doradztwa skorzystało 26 osób. 
Współpraca z pracodawcami realizowana była poprzez nawiązywanie nowych kontaktów oraz 
podtrzymywanie kontaktów już nawiązanych. W ramach wzajemnej współpracy pracodawcy mieli 
możliwość organizowania spotkań rekrutacyjnych z kandydatami na terenie Poznańskiego Centrum. 
Pracodawcy mają też stałą możliwość uzyskiwania pomocy ze strony pracowników Poznańskiego 
Centrum we wszystkich aspektach związanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 
Z usług Centrum w I półroczu 2021 r. skorzystało 26 osób oraz 35 pracodawców. Zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy podjęło 8 osób a 1 osoba w Zakładzie Pracy Chronionej. 
 
Zadanie: „Przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zatrudnianiu 
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oraz postawom bierności zawodowej” 
Aktywizacja zawodowa rodziców poprzez utworzenie i prowadzenie żłobka dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. W ramach trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad 
dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania nr RPWP.06.04.01-
30-0041/17” dofinansowanego z EFS w ramach WRPO 2014-2020 kontynuowane jest prowadzenie 
18 utworzonych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w 
wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do lat 3. Na realizację zadania Miasto Poznań przyznało 
dofinansowanie w wysokości 259 200,00 zł. Zadanie realizowane jest od 1 września 2019 r. do 
31 sierpnia 2021 r. 
 
Zadanie: Ujawnianie i zwalczanie przypadków dyskryminacji. 
1) Podjęto 23 interwencje w indywidualnych sprawach osób z niepełnosprawnościami. Głównym 
przedmiotem interwencji była dostępność przestrzeni miejskiej, dostępność komunikacji miejskiej, 
kwestie ulg i uprawnień, także w strefie płatnego parkowania, prośby o wsparcie prawne, problemy 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 
2)udzielanie porad prawnych: ponad 60 osobom udzielono porad i informacji o możliwości wsparcia 
w zakresie aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej oraz transportu. 
 

42 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 30.06.2021 
Z uwagi na pełnienie przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ funkcji „szpitala covidowego” do dnia 30 czerwca 2021 r., 
monitoring realizacji założeń programu naprawczego przewidziany jest na II półrocze 2021 roku. 
 

43 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 30.06.2021 
Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu na bieżąco realizuje założenia przyjętego Programu.  
W II półroczu 2021 roku planowane jest przedstawienie stopnia realizacji Programu podczas 
posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania. 
 

44 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 30.06.2021 
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych na bieżąco realizuje założenia przyjętego 
Programu. W II półroczu 2021 roku planowane jest przedstawienie stopnia realizacji Programu 
podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania. 
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45 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 30.06.2021 
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 31sierpnia 
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 marca do czerwca 2021 r. na mocy uchwały wypłacono świadczenie dla 162 dzieci. Na 
Poznańskie Świadczenie Żłobkowe wydatkowano w okresie od marca do czerwca 2021 r. kwotę 
388 200,00 zł. 
 

46 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 13 maja 2021 r. Miasto podpisało umowę z Wojewodą Wielkopolskim, na podstawie której 
Poznań otrzymał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 725 600,00 zł na usługi opieki wytchnieniowej oraz na obsługę programu w wysokości 
14 512,00 zł. Natomiast  konkurs ofert nr 61/2021 na powierzenie organizacjom pozarządowym 
realizacji zadań w ramach programu pn."Opieka wytchnieniowa” Prezydent Miasta rozstrzygnął 
w dniu 25 czerwca 2021 r. wydając zarządzenie nr 537/2021/P. 
 

47 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Bezpośrednim wykonawcą Programu wskazanego w tytule uchwały jest 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. Szczegółowe zasady realizacji 
Programu określa 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. 
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W ramach projektu przewidziane zostało: 
1) świadczenie usług asystenckich dla 25 dzieci w wieku do 16 r.ż. w wymiarze 2680 godzin; 
2) świadczenie usług asystenckich dla 80 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 
w wymiarze 5767 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 będzie w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

48 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: 
1) zawarto 2 umowy o zwrot kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy dla osób 
z niepełnosprawnościami na łączną kwotę 80 000 zł, dotyczy stanowisk: kierowcy oraz stanowisko 
do badań audiometrycznych tonalnych i słownych, 
2) podpisano 2 umowy na dofinansowanie osobom z niepełnosprawnością podjęcia działalności 
gospodarczej w kwocie 79 000 zł; działalności gospodarcze dotyczą usług w zakresie podologii oraz 
kosmetologii estetycznej, 
3) podpisano 1 umowę dot. zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
19 pracownikom z niepełnosprawnościami w pracy na łączną kwotę 61 880 zł. 
 

49 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 

na dzień 30.06.2021 
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 
Ośrodkowi dla Bezdomnych Nr 1 w Poznaniu. 
 

50 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 
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na dzień 30.06.2021 
Wydział Kultury UMP rozesłał zapytanie do miejskich instytucji kultury, w celu uzyskania informacji 
o możliwości wprowadzenia ulg, zniżek na bilety dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, 
Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu w ww. podmiotach. Przygotowane 
zestawienie zawierające powyższą informację, zostanie przekazane Prezydentowi do zapoznania się 
i rozważenia podjęcia kolejnych kroków w tej sprawie. 
  
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 135/2021/P w sprawie przyjęcia 
Regulaminu akcji „Kropla dobra - Poznań dziękuję za osocze” Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu rozpoczęło dystrybucję (wśród dawców osocza) pakietów 
promocyjnych - voucherów uprawniających do ich wymiany na bezpłatne bilety na pływalnie 
Atlantis, Chwiałka, Rataje i Winogrady. 
 

51 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 30.06.2021 
W dniu 12.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie Nr 415/2021/P w sprawie 
ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka 
i wczesne wykrywane osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 
2021-2023”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty. W celu przeprowadzenia 
konkursu ofert, zarządzeniem Nr 452/2021/P z dnia 27.05.2021 r. Prezydent Miasta Poznania 
powołał komisję konkursową, która dokonała oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert, 
w wyniku której najwięcej punktów uzyskała oferta złożona przez Hospital Investment Group 
Diagnostyka Sp. z o. o. na łączną kwotę 880 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 543/2021/P z dnia 
29.06.2021 r. Prezydent Miasta Poznania rozstrzygnął konkurs ofert, wybierając ww. podmiot na 
realizatora programu w latach 2021-2023. Przygotowano projekt umowy na realizację programu. 
 

52 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 
 

53 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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 
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na terenie miasta Poznania w latach 2011-2021”. 
 

54 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 : W trakcie realizacji 

na dzień 30.06.2021 
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., zaproponowano wprowadzenie zmian, które uwarunkowane są faktycznym 
zakresem 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 pn. "Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi", miały charakter porządkowy. Poprawki w części pn. 
"Finansowanie programu" są efektem zmian wprowadzonych w części poprzedzającej, 
tj. "Realizacja Programu na 2021 r." 
 

 
 
 
Ogółem uchwał Rady Miasta Poznania : 472 
Sporządził: Bartosz Wojciech
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1 Uchwała Nr XXXVII/566/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 
kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych na lata 2012–2020. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Realizację Programu zakończono w 2020 roku. 
 

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

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ustalenia 
cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewozy taksówkami osobowymi, 
została uchylona uchwałą Nr XLI/718/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2021 r. 
w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych za 
przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania. 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
- I konsultacje społeczne - 12.11.2013 r., 
- zbieranie wniosków do projektu planu od 12.11.2013 r. do 03.12.2013 r., 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do II konsultacji społecznych i opiniowania wewnętrznego, 
- 17.02.2015 r. - konsultacje społeczne, 
- od 17.02.2015 r. do 15.03.2015 r. opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 18.09. 2015 r. do 09.10.2015 r. opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 14.12.2015 r. do 15.01.2016 r. wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 11.01.2016 r. - dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 29.01.2016 r. – zbieranie uwag do projektu planu, 
- 18.02.2016 r. - rozpatrzenie uwag do projektu planu przez Prezydenta, 
- Uchwała Nr XXVIII/405/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26.04.2016 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu, 
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- opublikowanie w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 16.05.2016 r., poz. 3364, 
- uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego do WSA. Oczekiwanie na rozprawę; 
- 11.01.2017 r. WSA stwierdził nieważność uchwały, 
- 27.02.2017 r. została złożona skarga kasacyjna na wyrok WSA, 
- MPU oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez NSA, 
- Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 lutego  2019 r. (Sygn. akt II OSK 832/17) oddalił 
skargę kasacyjną Miasta Poznania na wyrok WSA. 
W związku z faktem, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 11 stycznia 
2017 r. (Sygn. akt IV SA/Po 693/16) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu nie obowiązuje. 
Prowadzona jest ponowiona procedura planistyczna: 
- przygotowywanie projektu planu do ponownego uzgadniania i wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 12.02. do 04.03.2020 r. - ponowne opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- przygotowywanie projektu planu do II wyłożenia do publicznego wglądu, 
- od 05.10. do 02.11.2020 r. odbyło się II wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 08.10.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 19.11.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 10.12.2020 r. miało miejsce rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu przygotowany do przedłożenia Radzie Miasta Poznania celem uchwalenia. 
Plan został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/711/VIII/2021 z dnia 2 lutego 2021r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2074 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała weszła 
w życie 24 marca 2021 r). 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Realizację Programu zakończono w 2020 roku. 
 

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

Kategoria : Polityka lokalowa 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Niniejsza uchwała została uchylona uchwałą Nr XXXIX/687/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 
8 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
- 20.10.2016 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 21.10. do 15.11.2016 r. zbieranie wniosków, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- 09.04.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- od 25.03. do 15.04.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- przygotowanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego, 
- od 11.12.2020 r. do 05.01.2021 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
Plan został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVII/860/VIII/2021 z dnia 1 czerwca 
2021r., opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 4693 z dnia 11 czerwca 2021r. (uchwała 
weszła w życie 26 czerwca 2021 r). 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Program został przyjęty na lata 2016-2020. W pierwszym półroczu 2021 roku kontynuowane były 
prace związane z przygotowaniem polityki prorodzinnej na kolejny okres realizacji oraz w dalszym 
ciągu realizowane były zadania podejmowane w poprzednich latach: 
- Miasto Poznań dofinansowało miejsca opieki nad dziećmi do 3. roku życia w żłobkach prywatnych, 
ułatwiając tym samym rodzicom opiekującym się małymi dziećmi powrót na rynek pracy. Okres 
dofinansowania: marzec 2021 – sierpień 2022 (2046 miejsc). Kwota dofinansowania do jednego 
miejsca opieki w żłobku wynosi miesięcznie 600 zł.  
- Miasto Poznań w ramach programu  „Maluch+” 2020 otrzymało środki na funkcjonowanie 400 
miejsc w 15 żłobkach publicznych. 
- Wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez: działalność Rady Rodziny Dużej, promowanie Karty 
Rodziny Dużej - celem pozyskiwania nowych partnerów oraz poszerzania współpracy z obecnymi 
partnerami; realizację zadań wspierających rodziny samodzielnie wychowujące dzieci oraz 
zapewniających wsparcie psychologiczne rodzinom wielodzietnym przez organizacje pozarządowe 
wyłonione w otwartym konkursie ofert. 
- Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych.  
- Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS) zapewnia trwałość 84 miejsc 
utworzonych w ramach projektu. 
- Miasto Poznań w ramach WRPO zapewnia trwałość 18 miejsc opieki dla dzieci 
z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością w formie żłobka.  
- „Wyprawka dla gzubka” - przyznawana jest nowonarodzonym mieszkańcom Poznania (dzieciom 
urodzonym po 01.09.2019 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 
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nadrukami nawiązującymi do gwary poznańskiej. Do 30.06.2021 r. wydano prawie 400 sztuk 
wyprawki. 
- W dniach od 15.05-1.06.2021 r. odbyła się wyjątkowa, IX edycja Poznańskich Dni Rodziny. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Program został przyjęty na lata 2016-2020. Do 30.06.2021 r. przygotowano projekt Programu na 
lata 2021-2024 oraz przeprowadzono konsultacje społeczne. W I półroczu 2021 r. kontynuowane 
były jednak działania podejmowane w poprzednich latach: 
1. Dofinansowano 2046 miejsc opieki w żłobkach niepublicznych, kwota dofinansowania do jednego 
miejsca – 600 zł miesięcznie; okres dofinansowania: 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r.  
2. Utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla 
rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 
3.Na bieżąco prowadzone były konsultacje dla przyszłych i obecnych podmiotów 
tworzących/prowadzących placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
4. Miasto Poznań w ramach programu  „Maluch+” 2020 otrzymało środki na funkcjonowanie 400 
miejsc w 15 żłobkach publicznych. 
5. Miasto Poznań w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na 
terenie miasta Poznania” (6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - EFS) zapewnia trwałość 84 miejsc 
utworzonych w ramach projektu. 
6. Miasto Poznań w ramach WRPO zapewnia trwałość 18 miejsc opieki dla dzieci 
z niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością w formie żłobka. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Realizację uchwaly zakończono w 2020 roku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-
2025. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Celem głównym programu było osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w populacji 
poznańskiej w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców 
Poznania w trakcie trwania programu poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami 
wspomaganego rozrodu w oparciu o przepisy prawa, określone standardy postępowania 
i procedury medyczne. Program był realizowany do 31.12.2020 r.  
Łącznie w latach 2017-2020: 
· przeprowadzono 1141 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, 
· odnotowano 476 ciąż, 
· urodziło się 274 dzieci (do 31.12.2020 r.), natomiast z informacji zebranych po zakończeniu 
programu - 304 dzieci (wg stanu na 31.03.2021 r.) 
· otrzymano 1203 ankiety satysfakcji uczestników programu. 
Kwota zabezpieczona w budżecie Miasta Poznania na realizację programu wynosiła 7 340 000,00 zł, 
po 1 835 000 zł w każdym roku jego realizacji.  
Całkowity koszt realizacji programu w latach 2017-2020 wyniósł: 5 539 958,00 zł. 
W dniu 31 marca 2021 r. przekazano do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
zgodnie z przepisami prawa, sprawozdanie z realizacji programu w latach 2017-2020. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Projekt BaltCityPrevention został zamknięty, końcowe rozliczenie projektu (wypłata ostatniej 
transzy) nastąpiło w maju 2021 r.  
Głównym celem projektu BaltCityPrevention było przetestowanie bardziej partycypacyjnego 
(zorientowanego na odbiorcę końcowego) podejścia do opracowywania i wdrażania działań 
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.  
Natomiast jego głównym efektem było opracowanie innowacyjnego modelu budowania interwencji 
opartego o podejście partycypacyjne (strategii postępowania przy opracowywaniu rozwiązań 
z zakresu profilaktyki chorób związanych ze stylem życia oraz działań na rzecz zdrowia publicznego) 
wraz z przybornikami przydatnych narzędzi.  
Dodatkowo opracowany został pakiet edukacyjny dla specjalistów w zakresie stosowania narzędzi 
w formie mauala (podręcznika użytkownika) oraz nagrania z webinarium. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Termin realizacji uchwały: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 
Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020 
Miasto zaplanowało środki finansowe w wysokości 3 105 000,00 zł, według następującego podziału: 
2018 rok – 1 045 000,00 zł, 2019 rok – 1 030 000,00 zł, 2020 rok – 1 030 000,00 zł. 
W Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020, zapewniono 
realizację zadań własnych gminy, poprzez realizację następujących celów: 
1) Udzielanie wsparcia rodzinom, w których wystąpił problem narkomanii; 
2) Poprawa stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób zażywających  substancje 
psychoaktywne, w tym redukcja szkód; 
3) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Poznania w zakresie problemów związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych. 
4) Zmniejszenie zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami wśród dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych oraz wspieranie 
oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
- przygotowanie do I konsultacji społecznych, 
- 23.10.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 24.10. do 15.11.2018 r. zbieranie wniosków do projektu planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- od 03.10. do 25.10.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 10.10.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym, 
- od 01.06. do 22.06.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 01.10. do 29.10.2020 r. odbyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 14.10.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 13.11.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 03.12.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu przygotowany do przedłożenia Radzie Miasta Poznania celem uchwalenia. 
Plan został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/708/VIII/2021 z dnia 2 lutego 2021r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2071 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała weszła 
w życie 24 marca 2021 r). 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
- 27.11.2018 r. - I konsultacje społeczne, 
- od 28.11. do 19.12.2018 r. zbieranie wniosków do planu, 
- opracowywanie koncepcji projektu planu, 
- projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego i II konsultacji społecznych, 
- od 04.07. do 25.07.2019 r. - opiniowanie wewnętrzne projektu planu, 
- 04.07.2019 r. - II konsultacje społeczne, 
- wprowadzanie zmian po opiniowaniu wewnętrznym, 
- od 01.06. do 22.06.2020 r. - opiniowanie i uzgadnianie ustawowe projektu planu, 
- od 30.09. do 28.10.2020 r. odbyło się wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 
- 20.10.2020 r. miała miejsce dyskusja publiczna nad projektem planu, 
- do 12.11.2020 r. trwało zbieranie uwag do projektu planu, 
- 03.12.2020 r. - rozpatrzenie uwag przez Prezydenta, 
- projekt planu jest przygotowany do przedłożenia Radzie Miasta Poznania celem uchwalenia. 
Plan został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/709/VIII/2021 z dnia 2 lutego 2021r., 
opublikowaną w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2072 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała weszła 
w życie 24 marca 2021 r). 
 

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

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Pomnik został zrealizowany. W dniu 11 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego Bohdana Smolenia - na skwerze położonym u zbiegu ulic Rybaki i Strzałowej 
w Poznaniu. 
 

16 Uchwała Nr VIII/102/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryb 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została uchylona na podstawie uchwały Nr XLI/721/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 
02-02-2021 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.  
Za rok 2020 rozliczono 294 szkoły i placówki. 41 szkół i placówek dokonało zwrotu dotacji 
niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości. 
 

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

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Prace nad projektem dokumentu Polityki Mobilności Transportowej zostały zakończone, 
a zobowiązanie wynikające z uchwały - wypełnione. Projekt został zaopiniowany przez eksperta 
zewnętrznego i wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. oczekuje na uchwalenie przez Radę Miasta 
Poznania. 
 

18 Uchwała Nr XIII/196/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony 
środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2020 r.  
W 2020 roku w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzonych 
2 naborów złożono łącznie 55 wniosków (I nabór – 32 szt. + II nabór - 23 szt.) o udzielenie dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania. Według 
złożonych wniosków zaplanowano usunięcie łącznie 174,425 Mg wyrobów zawierających azbest. 
W wyniku przeprowadzonej przez Wydział wstępnej oceny formalnej (brak wymaganych 
załączników lub złożenie wniosku po terminie naboru) 16 wniosków zostało odrzuconych. 
Dodatkowo w 1 przypadku wnioskodawca wycofał swój wniosek. 
Wydział przygotował 38 umów dotacyjnych na łączną kwotę 124 353,60 zł, co jest równoważne 
z 124,3536 Mg wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia. 6 wnioskodawców 
zrezygnowało z zawarcia umów, natomiast 32 wnioskodawców zawarło umowy dotacyjne na łączną 
kwotę 114 829,40 zł (związane z likwidacją 114,8294 Mg wyrobów zawierających azbest). 
Do dnia 15 października 2020 r. w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska złożono 
25 formularzy rozliczeniowych. 24 formularze rozliczeniowe zostały przekazane do inspektora 
nadzoru, celem przeprowadzenia kontroli powykonawczych, natomiast 1 formularz został oceniony 
negatywnie (ze względu na niedokonanie korekty rozliczenia w wyznaczonym terminie, 
niezrealizowanie całości zadania inwestycyjnego oraz odmowę poddania się kontroli). W wyniku 
przeprowadzonych kontroli stwierdzono zgodność dokumentów rozliczeniowych ze stanem 
faktycznym i wypłacono 24 dotacje w łącznej wysokości 61 407,30 zł. Dzięki przeprowadzonym 
działaniom inwestycyjnym i modernizacyjnym usunięto i unieszkodliwiono 64,615 Mg wyrobów 
zawierających azbest, w tym 54,475 Mg płyt falistych azbestowo-cementowych i 10,14 Mg przegród 
wewnętrznych. 
 

19 Uchwała Nr XVI/256/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego 
rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie uchwały miejskie samorządowe jednostki budżetowe oświaty realizują plany 
dochodów i wydatków pozabudżetowych. Zmiana uchwały podyktowana była aktualizacją listy 
placówek z uwagi na zmiany o charakterze organizacyjno-administracyjnym. 
 

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

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXXIX/688/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-
2020 r. W związku z wprowadzonymi zmianami, dokonano korekty w załącznikach nr 1, 2, 3 do 
uchwały stanowiących wzory wniosków oraz formularz rozliczenia udzielonej dotacji. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała była realizowana w 2020 roku. W dniu 31 maja 2021 r. Prezydent Miasta Poznania 
przekazał sprawozdanie do Biura Rady Miasta zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.W ramach programu zrealizowano 1274 zadania publiczne - m.in. w trybie 
otwartych konkursów ofert, małych grantów, a kwota przyznanych środków w ramach dotacji 
wyniosła 108 514 327,15 zł. Mimo trudnej kondycji samorządu oraz organizacji pozarządowych 
udało się zrealizować wiele wspólnych i ciekawych działań m.in. Poznański Targ Dobra, Poznańskie 
Dni Rodziny czy Poznański Tydzień Tolerancji. W ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych przyznano 60 
mikrodotacji, co miało na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów 
o charakterze dobra wspólnego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na terenie 
Miasta Poznania. Oprócz inicjatyw, które wpisują się w działania wieloletnie, organizacje 
pozarządowe co roku wskazują nowe propozycje wykonania zadań, co spotyka się z przychylnością 
samorządu poprzez przyznanie środków na realizację tych zadań. Miasto od 2012 roku zleca 
organizacji pozarządowej prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu, którego główną ideą jest wielopłaszczyznowe wsparcie poznańskich 
organizacji społecznych, osób chcących założyć organizację oraz podmiotów współpracujących 
z organizacjami. Koordynacją działań Urzędu Miasta Poznania w zakresie współpracy z NGO zajmuje 
się Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi umiejscowiony w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 



INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA POZNANIA  
STATUS REALIZACJI : Zrealizowane 

 
 

 
Wydrukowano z systemu Lotus Notes w dniu 07.09.2021 

207 

Lp Stan realizacji 

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

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 15.04.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.02.01.02-30-0008/19-
00, co oznacza, że zaciągnięte zostało zobowiązanie finansowe, którego dotyczyła uchwała. 
W związku z czym należy uznać ją za zrealizowaną. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Realizację Programu zakończono w 2020 roku. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Poznaniu na 2020 rok Miasto zaplanowało środki finansowe w kwocie 15 260 000,00 zł. 
W ramach Programu 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; 
4)Ograniczenie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków ryzykownego 
i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 
5) Doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania 
i kontrolowania realizacji Programu; 
Cele, o których mowa powyżej, realizowane były 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 
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problemów alkoholowych w Poznaniu. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Realizację Programu zakończono w 2020 roku. 
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.  
W ramach projektu przewidziano: 
- świadczenie usług asystenckich dla 72 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym 
w wymiarze 7510 godzin;  
- świadczenie usług asystenckich dla 28 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym 
w wymiarze 3690 godzin. 
Projekt realizowany był w okresie od 16.03.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 

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

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przystąpiono do sporządzenia projektu planu  „W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego” 
w Poznaniu. 
 

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

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przedmiotowa uchwała jest realizowana poprzez stosowanie stawek w niej określonych. Zmiana 
wysokości niektórych stawek wskazanych w uchwale wynikała z konieczności dostosowania stawki 
opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do 
wysokości wprowadzonej w związku ze zmianą przepisów art. 40 ust. 8 ustawy o drogach 
publicznych (wprowadzoną w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw). 
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28 Uchwała Nr XXIII/433/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2020 r. w sprawie wysokości 
i warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od 
rocznej opłaty przekształceniowej za 2020 r. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarowanie nieruchomościami 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została zrealizowana. Wnioski składane i rozpatrywane były w 2020 r. Łącznie rozpatrzono 
ok. 400 wniosków w sprawie udzielenia bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej. 
 

29 Uchwała Nr XXIV/448/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wysokości 
opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została uchylona na mocy uchwały Nr XLV/793/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia                
20-04-2021 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 

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

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2020 r.  
Program realizowany był w zakresie przewidzianym w ustawie 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 należało: 
-prowadzenie rejestru Społecznych opiekunów kotów wolno żyjących – z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną nie uruchomiono rejestru, 
- zapewnienie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt właścicielskich – do dnia 
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31 grudnia 2020 r. procedura została uruchomiona jednorazowo na wniosek mieszkańca.   
W I półroczu 2021 r. przyjęty został przez Radę Miasta Poznania - Program na rok 2021. 
 

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

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przekazano pełną kwotę dotacji tj. 1.900.000,00 zł zgodnie z określonym trybem i w terminie 
wynikającymi z uchwały Rady Miasta. 
 

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

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Realizując zapisy niniejszej uchwały, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania podpisał porozumienie 
z gminami wchodzącymi w skład aglomeracji Poznań. 
 

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

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała była realizowana poprzez stosowanie stawek w niej określnych. W związku z ogłoszonym 
w marcu 2020 r. stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi w jego wyniku obostrzeniami 
w zakresie prowadzenia niektórych typów działalności gospodarczej, w tym w szczególności 
w zakresie handlu i usług, w celu wsparcia przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, obniżone zostały wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego - dla umieszczania 
w pasie drogowym dróg publicznych ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego. 
Następnie z uwagi na trwającą sytuację edpidemiczną - zmieniono terminy obowiązywania 
preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego (uchwałą Nr XXXVII/656/VIII/2020 RMP z dnia 
3 listopada 2020 r. oraz uchwałą Nr XLIV/771/VIII/2021 RMP z dnia 30 marca 2021 r). 
 

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

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przekazano dotacje dla wszystkich 17 podmiotów, które zostały określone w uchwale, zgodnie 
z określonym trybem i we właściwym terminie. Jedna dotacja została wypłacona w mniejszym 
zakresie – zamiast 60.000,00 zł przekazano 50.127,00 zł ze względu na możliwość odliczenia 
podatku VAT przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
 

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

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na mocy przedmiotowej uchwały w roku 2020 Komisja stypendialna ds. kultury po zapoznaniu się 
i ocenie wszystkich 269 zgłoszonych wniosków postanowiła jednogłośnie przyznać 50 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 50 umów z laureatami 
i laureatkami konkursu, rozdysponowując całościową kwotę 200 000 zł, przeznaczoną na procedurę 
stypendialną. 
 

36 Uchwała Nr XXX/534/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23-06-2020 r. w sprawie 
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Kórnik. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Realizując zapisy niniejszej uchwały, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania podpisał porozumienie 
z gminami wchodzącymi w skład aglomeracji Kórnik. 
 

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

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Informacja na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, przekazana 
Radzie Miasta w grudniu 2020 r., została przedstawiona podczas sesji Rady Miasta Poznania w dniu 
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2 lutego 2021 r. 
 

38 Uchwała Nr XXXIII/568/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała określiła nową wysokość opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym, strefy 
biletowe, zasady taryfowe oraz opłaty w ramach biletu wspólnego „Bus-Tramwaj-Kolej”. Uchwała 
została uchylona na mocy uchwały Nr XLV/793/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. 
w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. 
 

39 Uchwała Nr XXXIV/594/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Jasło. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 30 września 2020 r. zawarto umowę, której przedmiotem było udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jasło, z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury 
drogowej uszkodzonej wskutek powodzi. W dniu 27 stycznia 2021 r. rozliczono udzieloną dotację. 
 

40 Uchwała Nr XXXIV/595/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 23 września 2020 r. zawarto umowę, której przedmiotem było udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Jawornik Polski, z przeznaczeniem na naprawę 
infrastruktury drogowej uszkodzonej wskutek powodzi. W dniu 27 stycznia 2021 r. rozliczono 
udzieloną dotację. 
 

41 Uchwała Nr XXXIV/597/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Transport 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 
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na dzień 30.06.2021 
Zmiana uchwały dotyczyła w głównej mierze wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie 
i Łazarzu. Zmianie uległ termin wprowadzenia SPP na terenie Wildy i Łazarza - z dnia 1 października 
2020 r. na 1 lutego 2021 r. 
 

42 Uchwała Nr XXXIV/601/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/545/VIII/2020 RMP z dnia 14 lipca 2020 r. 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Miasta Poznania oraz 
nadania mu statutu oraz Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. 
w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania wspólną 
obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną oświatowym jednostkom Miasta Poznania 
zapewniać będzie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych. W związku z powyższym 
katalog jednostek budżetowych Miasta obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych został 
zaktualizowany. Zapisy uchwały weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 

43 Uchwała Nr XXXIV/602/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/545/VIII/2020 RMP z dnia 14 lipca 2020 r. 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Miasta Poznania oraz 
nadania mu statutu oraz Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. 
w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania wspólną 
obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną oświatowym jednostkom Miasta Poznania 
zapewniać będzie Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych. Konieczność zmiany statutu 
wynikała z podjętej dnia 14 lipca 2020 r. przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie włączenia 
z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły I Stopnia nr 42 do Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 
w Poznaniu.W związku z powyższym katalog jednostek budżetowych Miasta obsługiwanych przez 
Centrum Usług Wspólnych został zaktualizowany. Zapisy uchwały weszły w życie z dniem 1 stycznia 
2021 r. 
 

44 Uchwała Nr XXXIV/603/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie 
zwiększenia w roku 2020 kwoty przyznanej na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu 
profilaktyki grypy. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 
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na dzień 30.06.2021 
W wyniku zwiększenia puli środków na realizację programu w 2020 roku o 150 tys. zł, zaszczepiono 
dodatkowo 1 650 mieszkańców Poznania w wieku 60 lat i starszych. Przyznane środki zostały 
rozliczone. 
 

45 Uchwała Nr XXXIV/605/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie 
ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2020 r. do 28 lutego 
2021 r.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Celem wprowadzenia uchwały jest częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku 
niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 
2020 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 września 2020 r. do 
28 lutego 2021 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 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. na mocy uchwały wypłacono świadczenie dla 
29 dzieci. Na Poznańskie Świadczenie Żłobkowe wydatkowano w tym okresie kwotę 104.400,00 zł 
 

46 Uchwała Nr XXXIV/607/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2020 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy 
ul. Dolne Chyby 10. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Miejska jednostka budżetowa winna działać 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. Zarządzeniem Nr 125/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2021 r. 
Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej nadany został Regulamin Organizacyjny. 
 

47 Uchwała Nr XXXV/629/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie osiedlenia 
się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2020 roku. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 
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na dzień 30.06.2021 
W 2020 roku Miasto Poznań zaprosiło do osiedlenia w Poznaniu 3-osobową rodzinę z Kazachstanu, 
która otrzymała wyremontowane i wyposażone 2-pokojowe mieszkanie. Z uwagi na sytuację 
pandemiczną, rodzina do Poznania przyjechała w lutym 2021 roku. 
 

48 Uchwała Nr XXXV/630/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie likwidacji 
Zespołów Żłobków nr 1, 2, 3, 4 w Poznaniu oraz utworzenia na terenie miasta Poznania 
Poznańskiego Zespołu Żłobków. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Z dniem 31.12.2020 r. zlikwidowano 4 Zespoły Żłobków, tworząc z dniem 01.01.2021 r. Poznański 
Zespół Żłobków. 
 

49 Uchwała Nr XXXV/631/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie nadania 
statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W związku z likwidacją 4 zespołów żłobków i utworzeniem Poznańskiego Zespołu Żłobków 
koniecznym było nadanie statutu nowej jednostce. 
 

50 Uchwała Nr XXXV/634/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2020 r. w sprawie zmiany 
nazwy i statutu Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Kultura i sztuka 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., kiedy to Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 
zmieniło nazwę na Poznańskie Centrum Dziedzictwa. 
 

51 Uchwała Nr XXXVII/656/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2020 r. zmieniająca 
uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Gospodarka komunalna 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała była realizowana poprzez stosowanie stawek w niej określnych. W związku z ogłoszonym 
w marcu 2020 r. stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi w jego wyniku obostrzeniami 
w zakresie prowadzenia niektórych typów działalności gospodarczej, w tym w szczególności 
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w zakresie handlu i usług, w celu wsparcia przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami 
gospodarczymi, obniżone zostały wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego - dla umieszczania 
w pasie drogowym dróg publicznych ogródka gastronomicznego. Następnie z uwagi na trwającą 
sytuację edpidemiczną - zmieniono terminy obowiązywania preferencyjnych stawek za zajęcie pasa 
drogowego (uchwałą Nr XLIV/771/VIII/2021 RMP z dnia 30 marca 2021 r). 
 

52 Uchwała Nr XXXIX/695/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 
aneksu do umowy najmu powierzchni pod działalność apteczną na czas określony dłuższy niż 
3 lata, w trybie bezprzetargowym. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Aneks do umowy najmu powierzchni pod działalność apteczną na czas dłuższy niż 3 lata został 
zawarty. 
 

53 Uchwała Nr XXXIX/697/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy porozumienia do obsługi w zakresie opisanym w zmianie do 
statutu, CUW obejmie Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Ponadto 
nowelizacja uchwały była konieczna z uwagi na utworzenie jednostki o nazwie Centrum Usług 
Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania, która zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/544/VIII/2020 
z dnia 14 lipca 2020 r. - od dnia 1 stycznia 2021 obejmie wspólną obsługą jednostki dotychczas 
wymienione w statucie CUW w par. 2 w punktach 18-64. Zmiana wynikała także z podjętej uchwały 
Nr XXXV/630/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. w sprawie likwidacji 
Zespołów Żłobków nr 1, 2, 3, 4 w Poznaniu oraz utworzenia na terenie miasta Poznania 
Poznańskiego Zespołu Żłobków, której celem jest ujednolicenie zasad organizacji funkcjonowania 
15 żłobków publicznych oraz podwyższenie jakości opieki w tych żłobkach. 
W związku z podjęciem uchwały katalog jednostek budżetowych Miasta obsługiwanych przez 
Centrum Usług Wspólnych został zaktualizowany i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 
 

54 Uchwała Nr XXXIX/698/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy porozumienia do obsługi w zakresie opisanym w zmianie do 
statutu, CUW obejmie Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Ponadto 
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nowelizacja uchwały była konieczna z uwagi na utworzenie jednostki o nazwie Centrum Usług 
Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania, która zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/544/VIII/2020 
z dnia 14 lipca 2020 r. - od dnia 1 stycznia 2021 obejmie wspólną obsługą jednostki dotychczas 
wymienione w statucie CUW w par. 2 w punktach 18-64. Zmiana wynikała także z podjętej uchwały 
Nr XXXV/630/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. w sprawie likwidacji 
Zespołów Żłobków nr 1, 2, 3, 4 w Poznaniu oraz utworzenia na terenie miasta Poznania 
Poznańskiego Zespołu Żłobków, której celem jest ujednolicenie zasad organizacji funkcjonowania 
15 żłobków publicznych oraz podwyższenie jakości opieki w tych żłobkach. 
W związku z podjęciem uchwały katalog jednostek budżetowych Miasta obsługiwanych przez 
Centrum Usług Wspólnych został zaktualizowany i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują również zapisy statutu dostosowane do wprowadzonego uchwałą 
stanu faktycznego. 
 

55 Uchwała Nr XLI/707/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni 
w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2085 z dnia 10 marca 2021r. 
(uchwała weszła w życie 10 kwietnia 2021 r.) 
 

56 Uchwała Nr XLI/708/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2071 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała 
weszła w życie 24 marca 2021 r). 
 

57 Uchwała Nr XLI/709/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej 
i Bułgarskiej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2072 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała 
weszła w życie 24 marca 2021 r). 
 

58 Uchwała Nr XLI/710/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Południe” - część A w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2073 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała 
weszła w życie 24 marca 2021 r). 
 

59 Uchwała Nr XLI/711/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2074 z dnia 9 marca 2021r. (uchwała 
weszła w życie 24 marca 2021 r). 
 

60 Uchwała Nr XLI/712/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Andrzeja Rzewuskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawyl : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków),   
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego, 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 5 lutego 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

61 Uchwała Nr XLI/713/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r.w sprawie nazwania 
drogi wewnętrznej imieniem Michaliny Stefanowskiej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUIA), 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków),   
- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej do Urzędu Statystycznego 
m. Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego, 
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- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 14 maja 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
19 lutego 2021r. pod pozycją 1535. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

62 Uchwała Nr XLI/714/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie nazwania 
drogi wewnętrznej imieniem Marii Szmytówny. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA);  
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków); 
- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej do Urzędu Statystycznego 
m. Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 14 maja 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
19 lutego 2021r. pod pozycją 1536. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

63 Uchwała Nr XLI/715/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie nadania 
parkowi nazwy Traszki Ratajskie. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA);  
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);   
- przekazano informację o nadaniu nazwy parkowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 5 lutego 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

64 Uchwała Nr XLI/716/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie zniesienia 
nazwy ulicy Śmiała. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
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W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA);  
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);   
- przekazano informację o zniesieniu 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 30 marca 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
19 lutego 2021r. pod pozycją 1537. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

65 Uchwała Nr XLI/719/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XX/342/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r.  w sprawie przepisów 
porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług taksówkowych na terenie miasta Poznania 
oraz bezpieczeństwo osób z nich korzystających  postanowiono  zmienić niektóre zapisy uchwały 
Rady Miasta Poznania, a także je doprecyzować, tak aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. 
Uchwałą dokonano m.in. zmiany obecnej karty identyfikacyjnej (wymiary 15 x 8 cm, zawiera logo 
miasta Poznania). Ponadto każdy zgłoszony kierowca otrzymuje swój numer ID, a także kod QR, 
umożliwiający jego weryfikację zarówno przez służby kontrolne, jak i osoby korzystające z usług 
taxi. W celu uniemożliwienia podrobienia identyfikatora nadruk zdjęcia i identyfikujący kod QR 
będą wykonywane przez Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa.Ponadto zmieniono oznakowanie pojazdu taxi - odstąpiono od obowiązku 
umieszczenia informacji w formie tabliczki z hologramem na przedniej szybie pojazdu, zawierającej 
numer licencji oraz numer rejestracyjny pojazdu. 
 

66 Uchwała Nr XLI/723/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei z siedzibą 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. Rada Społeczna Zakładu uchwaliła swój Regulamin, który 
określa sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał. Obecnie 
Rada Społeczna Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei działa w oparciu o zatwierdzony przez 
Radę Miasta Poznania Regulamin. 
 

67 Uchwała Nr XLI/724/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania statutu 
Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzenie zmian w statucie POSUM miało na celu dostosowanie dokumentu do aktualnego 
stanu prawnego, zakresu realizowanych zadań i sprzyja efektywnemu działaniu Ośrodka. 
W statucie dodano zapis, że "do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi Zakładu 
wniosków i opinii w sprawach dotyczących programu naprawczego sporządzonego zgodnie z art. 59 
ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. 
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do zadań Rady 
Społecznej należy przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach dotyczących m.in. 
planu finansowego, w tym inwestycyjnego i rocznego sprawozdania z planu finansowego. 
 

68 Uchwała Nr XLI/725/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr III/24/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 
Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-
Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzenie zmian w statucie miało na celu dostosowanie dokumentu do aktualnego stanu 
prawnego oraz zakresu realizowanych zadań. 
W statucie dodano zapis, że "do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi Zakładu 
wniosków i opinii w sprawach dotyczących programu naprawczego sporządzonego zgodnie z art. 59 
ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. 
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do zadań Rady 
Społecznej należy przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach dotyczących m.in. 
planu finansowego, w tym inwestycyjnego i rocznego sprawozdania z planu finansowego. 
 

69 Uchwała Nr XLI/726/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr III/25/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu 
Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzenie zmian w statucie miało na celu dostosowanie dokumentu do aktualnego stanu 
prawnego oraz zakresu realizowanych zadań. 
W statucie dodano zapis, że "do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi Zakładu 
wniosków i opinii w sprawach dotyczących programu naprawczego sporządzonego zgodnie z art. 59 
ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. 
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do zadań Rady 
Społecznej należy przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach dotyczących m.in. 
planu finansowego, w tym inwestycyjnego i rocznego sprawozdania z planu finansowego. 
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70 Uchwała Nr XLI/727/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 02-02-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr III/26/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania statutu 
Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzenie zmian w statucie miało na celu dostosowanie dokumentu do aktualnego stanu 
prawnego oraz zakresu realizowanych zadań. 
W statucie dodano zapis, że "do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi Zakładu 
wniosków i opinii w sprawach dotyczących programu naprawczego sporządzonego zgodnie z art. 59 
ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. 
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do zadań Rady 
Społecznej należy przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach dotyczących m.in. 
planu finansowego, w tym inwestycyjnego i rocznego sprawozdania z planu finansowego. 
 

71 Uchwała Nr XLII/730/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Jednostki pomocnicze Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W wyniku zmiany uchwały uchylono §§ 41- 43 (dział VIII Jednostki niższego rzędu). O zniesienie 
jednostki niższego rzędu – Rejonu Targowe wystąpiła Rada Osiedla Św. Łazarz, wskazując, że rejon 
ma obecnie znaczenie wyłącznie historyczne, a jego funkcjonowanie nie ma uzasadnienia 
przestrzennego ani społecznego, gdyż mieszkańcy ww. obszaru identyfikują się z Osiedlem Św. 
Łazarz. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wniesiono żadnych propozycji, 
opinii oraz uwag. 
 

72 Uchwała Nr XLII/731/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia 
statutu Osiedla Winiary. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Jednostki pomocnicze Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W związku ze zmianą uchwały Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 
r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary (uchwałą Nr LII/928/VII/2017 Rady Miasta 
Poznania z dnia 11 lipca 2017 r.) - realizując normę prawną wyrażoną w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podjęto 
uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. 
 

73 Uchwała Nr XLII/732/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia 
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statutu Osiedla Sołacz. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Jednostki pomocnicze Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W związku ze zmianą uchwały Nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 
r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz (uchwałą Nr LII/927/VII/2017 Rady Miasta Poznania 
z dnia 11 lipca 2017 r.) - realizując normę prawną wyrażoną w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, podjęto uchwałę 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. 
 

74 Uchwała Nr XLII/733/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XXIX Liceum 
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Miasto Poznań wystąpiło do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o utworzenie oddziału 
przygotowania wojskowego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Otrzymano decyzję o umorzeniu w całości postępowania 
w ww.sprawie, wobec czego oddział będący przedmiotem wniosku nie został utworzony. 
 

75 Uchwała Nr XLII/734/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie zamiaru 
przekształcenia Przedszkola nr 31 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.    
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przekształcenie Przedszkola dotyczyło jedynie zmiany jego siedziby, która nastąpiła w związku 
z brakiem możliwości dostosowania pomieszczeń przy ul. Mielżyńskiego do przepisów z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie uchwały zmieniono adres siedziby Przedszkola nr 31 
w Poznaniu - na ul. Krakowską 10. 
 

76 Uchwała Nr XLII/735/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Poznań.    
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie zmiany w uchwale podniesiono dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się 
oddziałem przedszkolnym. 
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77 Uchwała Nr XLII/738/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Zmiana zapisów § 3 jest konieczna z uwagi na fakt, że nieruchomość przy ul. Pamiątkowej 28 
planowana jest jako docelowa siedziba Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Z uwagi na 
wygaszenie trwałego zarządu Domowi Dziecka nr 2 konieczne stało się już jej przekazanie w trwały 
zarząd oraz administrowanie Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.  
Zmiana zapisów § 4 wynika z faktu, że po zmianie przepisów dotyczących zamówień publicznych 
ustawą z dnia 11 września 2019 r., zamówienia poniżej 130.000 zł nie znajdują w niej uregulowania, 
a prowadzone na rzecz obsługiwanych jednostek konsolidacje i zapytania ofertowe są także 
o wartości poniżej tej kwoty. 
 

78 Uchwała Nr XLII/744/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 16-02-2021 r. w sprawie pokrycia 
straty netto za 2019 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W wyniku podjęcia uchwały strata netto Poznańskiego Ośrodka Usług Medycznych została pokryta. 
 

79 Uchwała Nr XLIII/751/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w  sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

80 Uchwała Nr XLIII/752/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
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81 Uchwała Nr XLIII/755/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie 
konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzono zmiany wynikające z ww. uchwały i przystąpiono do ponowienia procedury. 
 

82 Uchwała Nr XLIII/756/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” 
dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 2354 z dnia 17 marca 2021r. 
(uchwała weszła w życie 17 kwietnia 2021 r). 
 

83 Uchwała Nr XLIII/761/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. 
w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych, Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr LXII/1150/VII/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia 
poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. 
 

84 Uchwała Nr XLIII/762/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 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 : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
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, proponuje się 
wprowadzenie zmian, które uwarunkowane są faktycznym zakresem realizowanych zadań. Na 
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realizację zadań wynikających z Programu przeznacza się środki finansowe w kwocie 21 374 195,00 
zł. Uaktualniono plan wydatków na 2021 rok przeznaczonych na realizację zadań pn.: 
1) Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania; 
2) Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób bezdomnych 
uzależnionych; 
3) Działania interwencyjne i pomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 
4) Edukacja społeczna i profilaktyka dla kobiet i mężczyzn doświadczających przemocy w rodzinie; 
5) Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom; 
6) Realizacja „Programu przeciwdziałania spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych 
i prewencyjnego oddziaływania na osoby uzależnione”; 
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, w części pt. "Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi", miały charakter porządkowy 
 

85 Uchwała Nr XLIII/763/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego o imieniu  „Cytadelowców Poznańskich”. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 marca 
2021 r. (poz. 2357). Zgodnie z artykułem 113 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody, przedłożono akt prawny Generalnemu i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. 
 

86 Uchwała Nr XLIV/767/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część 
Radojewo Wschód A w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 3097 z dnia 13 kwietnia 2021r. 
(uchwała weszła w życie 14 maja 2021 r). 
 

87 Uchwała Nr XLIV/768/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
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88 Uchwała Nr XLIV/776/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXV/469/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia 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 : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Zmiana uchwały dotyczyła obwodów Szkoły Podstawowej nr 83 i Szkoły Podstawowej nr 38 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10. 
 

89 Uchwała Nr XLIV/781/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/164/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na 
jego zlecenie.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Obwieszczenie Rady Miasta Poznania z dnia 30 marca 2021 r  w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego ww. uchwały opublikowano w dniu 7 kwietnia 2021 r. (poz. 2821) w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Informację dot. uchwały przekazano do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
 

90 Uchwała Nr XLIV/782/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie uchwały ogłoszony został tekst jednolity uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 
28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za 
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania. Obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

91 Uchwała Nr XLIV/783/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
Medycznych. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 19 maja 2020 r. uchwałą Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania została powołana 
na czteroletnią kadencję Rada Społeczna Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
Medycznych. Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2021 r. Rada Społeczna Ośrodka uchwaliła swój 
Regulamin, który określa sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania 
uchwał. Obecnie Rada Społeczna Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych działa 
w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miasta Poznania Regulamin. 
 

92 Uchwała Nr XLIV/784/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30-03-2021 r. w sprawie nadania 
statutu jednostce budżetowej – Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjnemu Nr 1 w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
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. 
Zarządzeniem Nr 479/2021/P z dnia 9 czerwca 2021 r. Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjnemu Nr 1 
w Poznaniu nadany został Regulamin Organizacyjny. 
 

93 Uchwała Nr XLV/789/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r.w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

94 Uchwała Nr XLV/790/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

95 Uchwała Nr XLV/791/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. zmieniająca uchwałę 
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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 : Zrealizowane 

Kategoria : Ochrona środowiska 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Poprzez zmianę uchwały Nr XLIV/770/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 30 marca 2021 r. 
skorygowano wniosek o przyznanie dotacji - wykreślenie z wniosku informacji o danych osobowych. 
Stworzono nowy załącznik do dotacji informujący o przetwarzaniu danych osobowych, który 
podpisują klienci w momencie podpisywania umowy o dotację. 
 

96 Uchwała Nr XLV/792/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2021 r. 
w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 
2021 r. w sprawie stref cen oraz ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) i stawek taryfowych 
za przewozy taksówkami na terenie miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Działalność gospodarcza 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W dniu 10 czerwca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2021 r. 
 

97 Uchwała Nr XLV/795/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Józefa Przesławskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA);  
- zasilono bazę danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);   
- przekazano informację 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 23 kwietnia 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

98 Uchwała Nr XLV/796/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Wacława Kopydłowskiego i Leona Stróżczyńskiego.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 23 kwietnia 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

99 Uchwała Nr XLV/797/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie nadania 
drodze wewnętrznej nazwy Zgierska. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej do Urzędu Statystycznego 
m. Poznania na potrzeby rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 14 maja 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
27 kwietnia 2021 r. pod pozycją 3470. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

100 Uchwała Nr XLV/798/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie nazwania 
ulicy imieniem Teresy Remiszewskiej. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 14 maja 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
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27 kwietnia 2021 r. pod pozycją 3471. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

101 Uchwała Nr XLV/804/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Poznań.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Oświata 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przygotowano tekst jednolity uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 
2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Poznań.   
Uchwała ustala w drodze regulaminu zasady wynagradzania nauczycieli szkół, których organem 
prowadzącym jest Miasto Poznań. 
 

102 Uchwała Nr XLV/805/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania rad 
społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Poznań.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W związku z rezygnacją pana Łukasza Kapustki i pana Artura Różańskiego zaproponowano nowych 
przedstawicieli do sprawowania funkcji członków Rad Społecznych działających przy: 
Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP 
ZOZ oraz Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Składy ww. Rad Społecznych 
uzupełniono także o dodatkowych przedstawicieli Rady Miasta Poznania. 
 

103 Uchwała Nr XLV/806/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie nadania 
statutu Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Uchwałą Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z  dnia 10 lutego 2015 r. nadano statut Miejskiej 
Radzie Seniorów Miasta Poznania. W związku z potrzebą uporządkowania jego treści w całości 
i dostosowania go do zmienionych wymagań prawnych, została przygotowana nowa treść statutu. 
 

104 Uchwała Nr XLV/808/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20-04-2021 r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji fundacji POLANSKI Foundation. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 
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Kategoria : Różne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przedmiotowa uchwała została przekazana do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu. W ocenie 
Wydziału D. A. Kurzmann był postacią szlachetną, jednak niezwiązaną z Poznaniem i samorządem. 
Urząd Miasta Poznania nie praktykuje wywieszania tablic upamiętniających i nadawania salom 
reprezentacyjnym imion zasłużonych osób. Wyjątek stanowi Sala Sesyjna nazwana imieniem 
Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka (prezydenta Poznania w latach 1990-1998), który był jednym 
z najbardziej znanych samorządowców, współtwórcą i pierwszym prezesem Związku Miast Polskich. 
W związku z powyższym nie jest planowane podejmowanie działań w tym zakresie. 
 

105 Uchwała Nr XLVI/822/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „W rejonie ulicy Wrzesińskiej” 
część A w Poznaniu.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 4224 z dnia 25 maja 2021r. (uchwała 
weszła w życie 9 czerwca 2021 r). 
 

106 Uchwała Nr XLVI/823/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Teodora Łagody. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 17 maja 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

107 Uchwała Nr XLVI/824/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie nazwania 
parku imieniem Wojciecha Wróża. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
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- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy 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 17 maja 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

108 Uchwała Nr XLVI/825/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie nazwania 
drogi będącej zaułkiem imieniem Stanisława Zierhoffera. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej będącej zaułkiem 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 czerwca 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
25 maja 2021r. pod pozycją 4225. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

109 Uchwała Nr XLVI/826/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie nadania 
drodze wewnętrznej będącej zaułkiem nazwy Łejerów. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy drodze wewnętrznej będącej zaułkiem 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 czerwca 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
25 maja 2021r. pod pozycją 4226. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

110 Uchwała Nr XLVI/827/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie nazwania 
ulicy imieniem Janiny Kwaśniewskiej. 
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Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy ulicy do Urzędu Statystycznego m. Poznania na potrzeby 
rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
miejskich w dniu 9 czerwca 2021 r. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
25 maja 2021r. pod pozycją 4227. Realizacja uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

111 Uchwała Nr XLVI/828/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie zasięgu 
nazwy parku Jana Kasprowicza. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o ustaleniu zasięgu 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 17 maja 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

112 Uchwała Nr XLVI/829/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Jana Stryczyńskiego. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);  
- przekazano informację o nadaniu nazwy skwerowi do Urzędu Statystycznego m. Poznania na 
potrzeby rejestru terytorialnego; 
- informację o wejściu w życie uchwały przekazano drogą mailową do właściwych jednostek 
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miejskich w dniu 17 maja 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

113 Uchwała Nr XLVI/830/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzone zmiany są spowodowane m.in. dostosowaniem treści zapisów uchwały do 
aktualnego brzmienia art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
Ponadto usunięto zapisy dotyczące niezalegania z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu 
Miasta z uwagi na zmianę orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. Mając na uwadze 
Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2020 r. nr 2020/972, na mocy którego 
przedłużono możliwość udzielania pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1407/2013, zmieniono termin obowiązywania uchwały do 31 grudnia 2023r. 
 

114 Uchwała Nr XLVI/831/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzone zmiany są spowodowane m.in. dostosowaniem treści zapisów uchwały do 
aktualnego brzmienia art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
Ponadto usunięto zapisy dotyczące niezalegania z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu 
Miasta z uwagi na zmianę orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. Mając na uwadze 
Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2020 r. nr 2020/972, na mocy którego 
przedłużono możliwość udzielania pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1407/2013, zmieniono termin obowiązywania uchwały do 31 grudnia 2023r. 
 

115 Uchwała Nr XLVI/832/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11-05-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek 
pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla 
Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do 
rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Wprowadzone zmiany są spowodowane m.in. dostosowaniem treści zapisów uchwały do 
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aktualnego brzmienia art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
Ponadto usunięto zapisy dotyczące niezalegania z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu 
Miasta z uwagi na zmianę orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. Mając na uwadze 
Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2020 r. nr 2020/972, na mocy którego 
przedłużono możliwość udzielania pomocy publicznej na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1407/2013, zmieniono termin obowiązywania uchwały do 31 grudnia 2023r. 
 

116 Uchwała Nr XLVII/852/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

117 Uchwała Nr XLVII/853/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

118 Uchwała Nr XLVII/854/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
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 : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Zmiana uchwały była wynikiem skorzystania przez organy stanowiące jednostki samorządu 
terytorialnego z upoważnień ustawowych, które przewidują  możliwość rezygnacji z dochodzenia 
należności z tytułu rekompensaty 40 euro, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu lub 
większa od tego świadczenia, a niedochodzenie w sytuacji niewielkiego zadłużenia byłoby zbyt 
rygorystyczne i nieracjonalne.  Przedłużono także do 30 czerwca 2024 r. okres obowiązywania 
uchwały Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 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 
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publicznej, która jest programem pomocy de minimis. 
 

119 Uchwała Nr XLVII/860/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy W. Majakowskiego" 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Planowanie przestrzenne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Mpzp został opublikowany w Dz.U.W.Wlkp. Rocznik 2021, poz. 4693 z dnia 11 czerwca 2021r. 
(uchwała weszła w życie 26 czerwca 2021 r). 
 

120 Uchwała Nr XLVII/863/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie nazwania 
parku imieniem Alberta Camusa.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);   
- przekazano informację o nazwaniu 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 czerwca 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

121 Uchwała Nr XLVII/864/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 01-06-2021 r. w sprawie nazwania 
skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich. 
 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Nazewnictwo ulic 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W ramach realizacji uchwały: 
- zaktualizowano referencyjną bazę danych do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUIA); 
- zasilono bazy danych rejestrów publicznych (ewidencja gruntów i budynków);    
- przekazano informację o nazwaniu skweru 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 czerwca 2021 r. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Realizacja 
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uchwały nastąpiła po jej wejściu w życie. 
 

122 Uchwała Nr XLVII/871/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
Nr XXVIII/501/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania rad 
społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 
tworzącym jest Miasto Poznań.  
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Pismem nr ZD-V.9615.2.5.2021.16 z dnia 14 maja 2021 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił 
Prezydenta Miasta Poznania o zmianie przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego w Radzie 
Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Nowym 
przedstawicielem Wojewody Wielkopolskiego został pan Artur Różański. Obecnie Rada Społeczna 
POSUM funkcjonuje w nowym składzie zatwierdzonym przez Radę Miasta Poznania. 
 

123 Uchwała Nr XLVII/872/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie i zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania finansowe zostało 
zaakceptowane przez Radę Miasta. 
 

124 Uchwała Nr XLVII/873/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych 
Usług Medycznych 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie i zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania finansowe zostało 
zaakceptowane przez Radę Miasta. 
 

125 Uchwała Nr XLVII/874/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei 
w Poznaniu. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 
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Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Na podstawie i zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania finansowe zostało 
zaakceptowane przez Radę Miasta. 
 

126 Uchwała Nr XLVII/875/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały  
Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Zdrowie i sprawy społeczne 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
Przygotowano tekst jednolity uchwały Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 
2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem 
założycielskim jest Miasto Poznań. Obwieszczenie w tej sprawie podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

127 Uchwała Nr XLVII/876/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Jednostki pomocnicze Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W wyniku podjęcia uchwały zmianie uległa nazwa Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki na: 
Piątkowo Północ. 
W związku z powyższym podjęto m.in. działania mające na celu dokonanie zmian nazwy Osiedla 
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie Miejskiego Informatora Multimedialnego, stronie 
Fyrtle.pl oraz w wewnętrznych systemach informatycznych Urzędu Miasta, a także powiadomiono 
wydziały UMP i miejskie jednostki organizacyjne o wprowadzonej zmianie. 
 

128 Uchwała Nr XLVII/877/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 08-06-2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. 
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Jednostki pomocnicze Miasta 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
W wyniku podjęcia uchwały zmianie uległa nazwa Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo na: 
Starołęka-Minikowo.  
W związku z powyższym podjęto m.in. działania mające na celu dokonanie zmian nazwy Osiedla 
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie Miejskiego Informatora Multimedialnego, stronie 
Fyrtle.pl oraz w wewnętrznych systemach informatycznych Urzędu Miasta, a także powiadomiono 
wydziały UMP i miejskie jednostki organizacyjne o wprowadzonej zmianie. 
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129 Uchwała Nr XLVIII/886/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.   
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

130 Uchwała Nr XLVIII/887/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15-06-2021 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Poznania na rok 2021.    
 
Stan realizacji : Zrealizowane 

Kategoria : Budżet Miasta i zobowiązania podatkowe 

Data faktycznej realizacji sprawy : 2021-06-30 

na dzień 30.06.2021 
O podjętej uchwale poinformowano wydziały i miejskie jednostki organizacyjne drogą 
elektroniczną. Szczegółowa informacja na temat realizacji uchwały zostanie przedstawiona Radzie 
Miasta w odrębnym sprawozdaniu. 
 

 
Sporządził: Bartosz Wojciech 
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