
Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli przekazane do realizacji 

właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim jednostkom organizacyjnym 

Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych na 

terenach przekazanych osiedlom do korzystania Zarządzeniem Prezydenta  

Nazwa Osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 

(inwestycyjne/nieinwestycyjne) 

Kwota               

w zł 

Górczyn Modernizacja placu 

zabaw przy ul. Górniczej i 

ul. Andrzejewskiego. 

Budowa piłko-chwytu na placu 

zabaw przy ul. Górniczej (zadanie 

inwestycyjne) 

18 081,00  

Jeżyce Wykonanie badań 

gruntowych na terenie 

planowanego placu 

zabaw przy ul. Mylnej 

Przeprowadzenie badań 

gruntowych (zadanie 

nieinwestycyjne) 

12 177,00  

Kwiatowe Utrzymanie terenów 

przekazanych Osiedlu do 

korzystania 

Demontaż i utylizacja bramek z 

terenu boiska zewnętrznego oraz 

zakup i dostawa nowych bramek, 

wraz z siatkami, a także ich montaż 

wraz z tulejami (zadanie 

nieinwestycyjne) 

6 709,65  

Morasko-

Radojewo 

Utrzymanie terenów 

przekazanych Osiedlu do 

korzystania 

Przegląd i naprawa systemu 

nawadniania na obiekcie sportowo-

rekreacyjnym przy ul. Morasko 57 

(zadanie  nieinwestycyjne) 

9 594,00  

Morasko-

Radojewo 

Doposażenie terenów 

rekreacyjno-sportowych 

przy ul. Morasko i 

Lubczykowej 

Dostawa i montaż urządzeń 

 zabawowych oraz małej 

architektury wraz z wykonaniem 

nowej nawierzchni placu zabaw przy 

ul. Lubczykowej (zadanie 

inwestycyjne) 

183 

270,00  

Naramowice PBO_2020 - plac zabaw 

na wschodnich 

Naramowicach                       

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej placu zabaw 

i mini boiska przy ul. Czarnucha 

(zadanie inwestycyjne) 

29 600,10  

Nowe Winogrady 

Południe 

Realizacja zadania 

grantowego z 2019 r. - 

modernizacja boiska przy 

alei spacerowej Pod 

Lipami.                                      

Modernizacja boiska przy  

alei spacerowej Pod Lipami (zadanie 

inwestycyjne) 

232 

645,00  

Nowe Winogrady 

Północ 

Realizacja zadania 

grantowego z 2019 r. - 

modernizacja boiska 

sportowego przy bloku nr 

11 na os. Zwycięstwa 

Modernizacja boiska sportowego 

przy bloku nr 11 na Osiedlu 

Zwycięstwa (zadanie inwestycyjne) 

249 

690,00  

Piątkowo  Zagospodarowanie 

zielenią obiektu 

sportowo-rekreacyjnego 

na os. Stefana Batorego 

Założenie i pielęgnacja zieleni na 

terenie rekreacyjnym na os. 

Batorego (zadanie inwestycyjne) 

39 528,00  



Piątkowo Doposażenie terenu 

rekreacyjno-sportowego 

na os. Stefana Batorego 

Dostawa i montaż zjazdu  

linowego wraz z wykonaniem 

nawierzchni bezpiecznej na 

obiekcie na os. Batorego (zadanie 

inwestycyjne) 

23 340,48  

Sołacz Modernizacja placu 

zabaw  wraz z projektem 

zagospodarowania 

terenu przy ul. Wojska 

Polskiego 

Opracowanie projektu 

zagospodarowania  terenu przy 

 ul Wojska Polskiego (zadanie 

inwestycyjne) 

31 607,38  

Strzeszyn Modernizacja obiektu 

rekreacyjnego przy ul.ul. 

Owidiusza - Horacego 

Dostawa i montaż zestawu 

zabawowego (zadanie 

inwestycyjne) 

41 205,00  

Strzeszyn Wykonanie projektu 

oświetlenia oraz 

wewnętrznej instalacji 

odbiorczej na obiektach 

sportowo-rekreacyjnych 

zlokalizowanych na 

terenach przekazanych 

Wykonanie projektu 

 oświetlenia terenów rekreacyjnych 

(zadanie inwestycyjne)  

46 936,80  

Strzeszyn Budowa boiska  Budowa boiska do piłki nożnej u 

zbiegu ulic Horacego/Owidiusza 

(zadanie inwestycyjne) 

262 

974,00  

Winiary Odbudowa pomnika Ofiar 

I Wojny Światowej, 

Powstania 

Wielkopolskiego i Wojny 

Polsko-Bolszewickiej 

Budowa pomnika (zadanie 

inwestycyjne) 

41 300,00  

WJPM i Osiedle 

Żegrze  

Zakup usług pozostałych Wykonanie nawierzchni 

bezpiecznych pod urządzeniami na 

placu zabaw przy ul. Milczańskiej 

(zadanie nieinwestycyjne) 

27 060,00  

Wola Utrzymanie terenów 

przekazanych Osiedlu do 

korzystania 

Remont ogrodzenia boiska do piłki 

nożnej ulicznej przy ul. 5 Stycznia 

(zadanie nieinwestycyjne) 

22 892,00  

Źródło: UMP 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi 

Nowe Miasto, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i 

miejskim jednostkom organizacyjnym 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 
(inwestycyjne/nieinwestycyjn

e) 
 

Kwota        
w zł 

Antoninek-

Zieliniec-

Kobylepole 

Budowa ul. Miłowita Budowa ulicy na odcinku od ul. 

Mścibora do ul. Leszka (zadanie 

inwestycyjne) 

1 090 144,00  

(środki 

czteroletnie 

powiększone 

o kwotę 

środków z 

planów 



wydatków 

Osiedla) 

Antoninek-

Zieliniec-

Kobylepole 

Modernizacja wybiegu 

dla psów 

Modernizacja wybiegu dla psów w 

lesie pomiędzy Stawem Olszak a 

Stawem Browarnym - etap II 

(zadanie inwestycyjne) 

9000,00  

Chartowo Prace remontowe w 

Szkole Podstawowej nr 

6 

Prace remontowe (zadanie 

nieinwestycyjne) 

73 000,00  

Chartowo Prace eksploatacyjne i 

nasadzenia zieleni na 

terenach zielonych 

zarządzanych przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

na terenie Osiedla 

Chartowo 

Zakup i montaż koszy na śmieci 

oraz naprawa alejki z tłucznia na 

skwerze Jerzego Mielocha, 

uzupełnienie piasku oraz naprawa 

ogrodzenia wybiegu dla psów przy 

ul. Piaśnickiej, odmalowanie 

ścianki do tenisa ziemnego w 

Parku Traszki Ratajskie (zadanie 

nieinwestycyjne) 

12 340,00  

Chartowo Zakup maszyny do 

czyszczenia 

(szorowarki) 

Zakup szorowarki dla Szkoły 

Podstawowej nr 6 (zadanie 

inwestycyjne) 

20 000,00  

Główna Modernizacja parku im. 

Ks. T. Kirschke 

Wymiana urządzeń zabawowych 

na placu zabaw w parku 

140 000,00  

Główna Remonty chodników na 

terenie Osiedla 

Remont chodników w lokalizacjach 

uzgodnionych z Zarządem Dróg 

Miejskich (zadanie 

nieinwestycyjne) 

158 038,00  

Głuszyna Remonty chodników na 

terenie Osiedla 

Remont chodników w lokalizacjach 

uzgodnionych z Zarządem Dróg 

Miejskich (zadanie 

nieinwestycyjne) 

18 000,00  

Głuszyna Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 

w ciągach 

komunikacyjnych 

poprzez zmianę 

lokalizacji przejścia dla 

pieszych wraz z 

doświetleniem 

dwustronnym przejść 

dla pieszych 

Przeniesienie przejścia dla 

pieszych i instalacja oświetlenia 

(zadanie inwestycyjne) 

90 184,00  

Krzesiny-

Pokrzywno-

Garaszewo 

Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 

w ciągach 

komunikacyjnych 

poprzez budowę 

progów i zakup wraz z 

montażem luster 

drogowych 

Montaż progów zwalniających i 

luster drogowych (zadanie 

nieinwestycyjne) 

42 183,00  



Rataje Wykonanie remontów 

ulic i chodników na 

terenie Osiedla  

Poprawa bezpieczeństwa i 

komfortu mieszkańców poprzez  

poprawę stanu nawierzchni 

(zadanie nieinwestycyjne) 

320 943,00  

Rataje Rozbudowa 

monitoringu na terenie 

Osiedla poprzez 

doposażenie 

istniejących punktów z 

2020 r. 

Rozbudowa monitoringu 143 000,00  

Rataje Budowa parku na os. 

Armii Krajowej  

Budowa parku 108 258,00  

Rataje Realizacja zadań 

inwestycyjnych na 

terenach 

administrowanych 

przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej 

Doposażenie infrastruktury i 

dosadzenia zieleni 

278 446,00  

Starołęka-

Minikowo 

Remont chodnika po 

zachodniej stronie ul. 

Kotwiczej  

Poprawa bezpieczeństwa i 

komfortu mieszkańców poprzez  

poprawę stanu nawierzchni 

chodnika 

40 000,00  

 

Starołęka-

Minikowo 

Remont ul. Dziedzickiej  Poprawa bezpieczeństwa i 

komfortu mieszkańców poprzez  

poprawę stanu nawierzchni 

275 000,00  

Starołęka-

Minikowo 

Prace remontowe w 

Szkole i na terenie 

wokół Szkoły nr 59 

Prace remontowe 120 000,00  

Starołęka-

Minikowo 

Przesunięcie i 

wyniesienie przejścia 

dla pieszych, wraz z 

oświetleniem, przy ul. 

Baranowskiej, obok 

Szkoły Podstawowej nr 

59 

Przesunięcie i wyniesienie 

przejścia dla pieszych (zadanie 

inwestycyjne) 

59 311,00  

Szczepankowo-

Spławie-Krzesinki 

Montaż urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu - 

progi spowalniające, 

poduszki berlińskie 

oraz wprowadzenie 

strefy tempo 30 

Poprawa bezpieczeństwa w 

organizacji ruchu  poprzez progów 

spowalniających (zadanie 

nieinwestycyjne) 

250 000,00  

Szczepankowo-

Spławie-Krzesinki 

Remont chodnika w ul. 

Kobylepole od ul. 

Michałowo do ul. 

Przedpole 

Remont nawierzchni chodnika w 

ul. Kobylepole od ul. Michałowo do 

ul. Przedpole  (zadanie 

nieinwestycyjne) 

75 000,00  

Szczepankowo-

Spławie-Krzesinki 

Przebudowa 

przystanków 

autobusowych przy 

skrzyżowaniu ulic 

Szczepankowo/ 

Gospodarska 

Przebudowano przystanki 

autobusowe (zadanie 

inwestycyjne) 

125 830,00  



Szczepankowo-

Spławie-Krzesinki 

Przebudowa ul. 

Gościnnej  

Przebudowano ul. Gościnną 

(zadanie inwestycyjne) 

29 983,00  

Warszawskie-

Pomet-Maltańskie 

Doposażenie terenu 

przy ul. Warszawskiej 

Zakup i montaż 2 kamer 

monitoringu przy ul. Warszawskiej 

(zadanie inwestycyjne) 

107 820,00  

Żegrze Organizacja imprez 

sportowych na terenie 

Osiedla - we 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

Organizacja biegu osiedlowego 

(zadanie nieinwestycyjne) 

10 000,00  

Żegrze Budowa chodnika na 

osiedlu Orła Białego 

Budowa chodnika wzdłuż płotu 

Szkoły Podstawowej nr 64 

(zadanie inwestycyjne) 

80 000,00  

Źródło: UMP 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi 

Południe, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim 

jednostkom organizacyjnym 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 
(inwestycyjne/nieinwestycyj

ne) 
 

Kwota       w 
zł 

Fabianowo-

Kotowo 

Montaż oświetlenia przy 

ul. Szuwarowej 

Poprawa bezpieczeństwa i 

komfortu mieszkańców poprzez 

zakup i montaż lamp 

oświetleniowych przy ul. 

Szuwarowej w Poznaniu (zadanie 

inwestycyjne) 

40 000,00  

 

Fabianowo-

Kotowo 

Montaż zestawu 

wyspowych progów 

zwalniających na ul. 

Modlibowskiej na odcinku 

od ul. Kowalewickiej do 

ul. Tynieckiej 

Poprawa bezpieczeństwa w 

organizacji ruchu na ul. 

Modlibowskiej poprzez montaż 

zestawu wyspowych progów 

zwalniających (zadanie 

nieinwestycyjne) 

10 000,00  

 

Fabianowo-

Kotowo 

Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej po północnej 

stronie Stawu Rozlanego 

w Poznaniu 

Budowa kolejnego etapu ścieżek 

spacerowo-rowerowych na 

terenie poznańskich Szacht. 

(zadanie inwestycyjne) 

887 700,00 

(wkład 

własny 

Osiedla do 

konkursu 

grantowego 

137 384,00 

zł) 

Górczyn Modernizacja placu 

zabaw przy ul. Górniczej i 

ul. Andrzejewskiego 

Zakup i montaż nowych 

urządzeń zabawowych, żagli 

przeciwsłonecznych, ławek, 

koszy na śmieci oraz 

podwyższenie piłko-chwytów 

(zadanie inwestycyjne) 

52 152,00  



Górczyn Wykonanie ławeczki z 

postacią poety w Parku 

Górczyńskim 

Wykonanie ławeczki 

upamiętniającej postać poety 

Wincentego Różańskiego 

mieszkającego i tworzącego na 

Osiedlu Górczyn (zadanie 

inwestycyjne) 

90 000,00  

 

Grunwald 

Południe 

Remont dróg i chodników 

na terenie Osiedla 

(zwiększenie środków 

celowych) 

Remont nawierzchni chodnika ul. 

Konfederackiej, remontu 

nawierzchni i wjazdu ul. 

Rycerskiej, remontu nawierzchni 

chodnika w ul. Pogodnej. 

(zadanie nieinwestycyjne) 

 

103 349,00  

Grunwald 

Południe 

Projekt remontu ul. 

Obozowej 

Opracowanie projektu remontu 

jezdni ul. Obozowej 

(zadanie nieinwestycyjne) 

24 000,00  

Grunwald 

Południe 

Organizacja imprez i 

wydarzeń kulturalnych, 

koncertów na terenie 

Osiedla 

Organizacja wydarzeń 

kulturalnych w tym m.in. 

„Grunwaldzkie Zakończenie 

Lata” 

(zadanie nieinwestycyjne) 

25 000,00  

Grunwald 

Południe 

Zagospodarowanie 

zieleni w pasach 

drogowych ulic  

Słonecznej, Rycerskiej i  

Promienistej 

Nasadzenia drzew i krzewów w 

pasach drogowych. 

(zadanie inwestycyjne) 

90 000,00  

Grunwald Północ Modernizacja budynków 

komunalnych 

Modernizacja chodnika między 

ul. Płomienną a ul. Swoboda. 

Modernizacja terenu zielonego 

wokół pawilonu handlowego przy 

ul. Swoboda 22/24, Modernizacja 

placu zabaw przy ul. Świt 47/49 - 

30 000,00 zł. 

(zadanie inwestycyjne) 

90 000,00  

Grunwald Północ Utrzymanie terenów 

miejskich adm. przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej - 

konserwacja urządzeń, 

przeglądy techniczne, 

naprawy 

Prace konserwatorskie oraz 

utrzymaniowe na terenach 

administrowanych przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej 

(zadanie nieinwestycyjne) 

35 000,00  

Junikowo Budowa chodnika w ul. 

Krapkowickiej na odcinku 

od ul. Ziębickiej do ul. 

Junikowskiej 

Budowa chodnika wraz z 

oświetleniem na ul. 

Krapkowickiej. 

(zadanie inwestycyjne) 

350 000,00  

Junikowo Remont dróg i chodników 

na terenie Osiedla 

(zwiększenie środków 

celowych) 

Remontu chodnika w ul. 

Dziewińskiej. 

(zadanie nieinwestycyjne) 

87 270,00  

Junikowo Zakup sprzętu 

komputerowego 

Zakup sprzętu komputerowego 

dla Szkoły Podstawowej nr 54. 

(zadanie inwestycyjne) 

20 000,00  



Kwiatowe Projekt budowy chodnika 

na ul. Lawendowej 

Zaprojektowanie budowy 

chodnika w ul. Lawendowej 

(zadanie inwestycyjne) 

30 000,00  

Kwiatowe Zakup i montaż bramek 

na placu rekreacyjno-

sportowym na ul. 

Krokusowej 

Konieczna wymiana bramek na 

placu rekreacyjno-sportowym 

(zadanie inwestycyjne) 

7000,00  

Kwiatowe Szkoła Podstawowa nr 78 

im. Prof. Wiktora Degi  

„Remont schodów 

zewnętrznych” 

Wyremontowanie schodów 

zewnętrznych w szkole (zadanie 

nieinwestycyjne) 

46 853,00  

Ławica Modernizacja obiektów 

na terenach 

przekazanych 

Modernizacja placu przy ul. 

Miastkowskiej poprzez zakup i 

montaż nowej huśtawki, 

piaskownicy oraz zasłony na 

piaskownicę 

(zadanie inwestycyjne) 

20 418,00  

Ławica Remont dróg i chodników 

na terenie Osiedla 

Wykonanie remontów chodników 

na terenie Osiedla m.in. w ciągu 

ulic  Grąbczowskiej i 

Templińskiej 

(zadanie nieinwestycyjne) 

265 000,00  

 

Ławica Mała architektura, 

zagospodarowanie 

zielenią zgodnie z 

dokumentacją i 

utrzymanie zieleni w 

pasach drogowych na 

terenie Osiedla 

Utrzymanie młodej zieleni na 

terenie Osiedla oraz 

interwencyjna pielęgnacja 

zieleni 

(zadanie nieinwestycyjne) 

70 000,00  

 

 

Ławica Budowa jezdni i chodnika 

w ul. Gryfińskiej na odc. 

od ul. Złotowskiej do ul. 

Okoneckiej 

Budowa jezdni i chodnika w ul. 

Gryfińskiej 

(zadanie inwestycyjne) 

1 079 009,00 

(środki 

czteroletnie 

powiększone 

o kwotę 

środków z 

planów 

wydatków 

Osiedla) 

Stary Grunwald Remont chodników na 

terenie Osiedla 

(zwiększenie środków 

celowych) 

Remontu nawierzchni ul. 

Włodkowica (zadanie 

nieinwestycyjne) 

51 778,00  

Świerczewo Zagospodarowanie 

skweru przy ul. 

Gostyńskiej, Rawickiej, 

Ponieckiej i Milickiej – 

zadanie grantowe 

 

Zagospodarowanie terenu przy 

ulicach Gostyńskiej, Ponieckiej i 

Milickiej wraz z pielęgnacją 

zieleni (zadanie inwestycyjne) 

328 050,00  

(Wkład 

własny 

Osiedla do 

konkursu 

grantowego 

118 000,00 

zł) 



Świerczewo Utrzymanie terenów 

przekazanych Osiedlu do 

korzystania 

Utrzymywanie terenów 

przekazanych Osiedlu do 

korzystania w tym. m.in. 

zabezpieczenie nawierzchni pod 

urządzeniem wielofunkcyjnym 

na terenie ul. Buczka 

(zadanie nieinwestycyjne) 

59 200,00  

Zielony Dębiec Remont korytarza Środki przekazane na remont 

korytarza w Przedszkolu nr 41 

„Wesoła Stacyjka” 

(zadanie nieinwestycyjne) 

23 822,00  

Zielony Dębiec Zakup sceny Środki przekazane na zakup 

sceny na potrzeby Szkoły nr 21 

oraz Rady Osiedla 

(zadanie nieinwestycyjne) 

32 000,00  

Zielony Dębiec Remont łazienki Środki przekazane na remont 

łazienki w Przedszkolu nr 81 

„Skrzata Borodzieja” 

(zadanie nieinwestycyjne) 

33 000,00  

Źródło: UMP 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi 

Północ, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim 

jednostkom organizacyjnym 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 
(inwestycyjne/nieinwestycyjne) 

 

Kwota     
w zł 

Kiekrz Usługi związane z 

organizacją festynu 

Organizacja festynu osiedlowego 

(zadanie nieinwestycyjne) 

18 412,00  

Kiekrz Całoroczna organizacja 

zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży UKS 

Organizacja zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży (zadanie 

nieinwestycyjne) 

8400,00  

Kiekrz Zmiana organizacji ruchu - 

ul.ul. Słodyńska i 

Łagiewnicka - zakup i 

montaż oznakowania 

Zakup i montaż oznakowania na 

ul.ul. Słodyńska i Łagiewnicka 

(zadanie inwestycyjne) 

20 000,00  

Krzyżowniki-

Smochowice 

Zakup pojemnika do 

zbiórki nakrętek ("serce") 

wraz z montażem na 

obiekcie przy ulicy 

Braniewskiej 

Zakup pojemnika do zbiórki 

nakrętek ("serce") wraz z 

montażem na obiekcie przy ulicy 

Braniewskiej (zadanie 

nieinwestycyjne) 

3000,00  

Krzyżowniki-

Smochowice 

Remont sali dydaktycznej 

oraz wymiana instalacji 

elektrycznej 

Remont sali dydaktycznej oraz 

wymiana instalacji elektrycznej - 

Dofinansowanie zadania Szkoły 

Podstawowej nr 57 (zadanie 

nieinwestycyjne) 

21 000,00  

Krzyżowniki-

Smochowice 

Remonty dróg i chodników 

na terenie Osiedla 

Remonty dróg i chodników na 

terenie Osiedla (zadanie 

nieinwestycyjne) 

76 377,00  



Krzyżowniki-

Smochowice 

Zakup i montaż tablic 

historycznych 

Zakup i montaż tablic 

historycznych na terenie Osiedla 

(zadanie nieinwestycyjne) 

8000,00  

Krzyżowniki-

Smochowice 

Dofinansowanie zakupu i 

montaży fotopułapek  

Dofinansowanie zakupu i montaży 

fotopułapek dla Straży Miejskiej 

(zadanie nieinwestycyjne 

10 500,00  

Morasko-

Radojewo 

Doposażenie Osiedla w 

nowe wiaty/platformy 

przystankowe, 

polepszenie infrastruktury 

przystankowej Osiedla 

Zakup i montaż nowych wiat 

przystankowych (zadanie 

inwestycyjne) 

90 000,00  

Morasko-

Radojewo 

Budowa progów 

zwalniających 

Budowa progów zwalniających 

(zadanie nieinwestycyjne) 

30 260,00  

Morasko-

Radojewo 

Doświetlenie przejść dla 

pieszych 

Budowa oświetlenia przy 

przejściach dla pieszych (zadanie 

inwestycyjne)   

39 180,00  

Naramowice Budowa chodnika w ul. 

Bolka na odcinku od ul. 

Naramowickiej w kierunku 

ul. Jasna Rola do wjazdu 

do budynku przy ul. 

Naramowickiej 217B 

Budowa chodnika w ul. Bolka 

(zadanie inwestycyjne) 

150 000,00  

Naramowice Skład i druk czasopisma 

osiedlowego 

Skład i druk czasopisma 

osiedlowego „Naramówka” 

(zadanie nieinwestycyjne) 

7000,00  

Nowe Winogrady 

Południe 

Zakup i montaż urządzeń 

do siłowni zewnętrznej w 

parku Czarneckiego 

Doposażenie siłowni zewnętrznej w 

parku im. Władysława 

Czarneckiego (zadanie 

nieinwestycyjne) 

4500,00  

Nowe Winogrady 

Południe 

Wykonanie historycznej 

bramy cmentarnej 

wejściowej do parku im. 

Kosynierów 

Przeniesienie i wyeksponowanie 

dawnej bramy cmentarnej 

znajdującej się na terenie parku 

Kosynierów (zadanie 

nieinwestycyjne) 

20 000,00  

Nowe Winogrady 

Północ 

Zakup materiałów dla 

Komisariatu Policji, Straży 

Miejskiej i Straży Pożarnej 

JRG nr 5  

 

Zakup materiałów dla Komisariatu 

Policji, Straży Miejskiej i Straży 

Pożarnej JRG nr 5 (zadanie 

nieinwestycyjne) 

1500,00  

Nowe Winogrady 

Północ 

Zagospodarowanie 

terenów obiektu 

"Winogradzki PARK 

SPORTU I REKREACJI" przy 

Zespole Szkół nr 12 na os. 

Zwycięstwa 

Zagospodarowanie terenów 

obiektu "Winogradzki PARK 

SPORTU I REKREACJI" przy Zespole 

Szkół nr 12 na os.  Zwycięstwa 

(zadanie inwestycyjne) 

70 000,00  

Nowe Winogrady 

Wschód 

Remonty dróg i chodników 

na terenie osiedla 

Remont chodnika na ul. Pasterskiej 

(zadanie inwestycyjne) 

25 968,00  

Nowe Winogrady 

Wschód 

Wspieranie integracji 

międzypokoleniowej 

 

Organizacja imprez kulturalnych 

(zadanie nieinwestycyjne) 

31 587,00  



Piątkowo Doposażenie terenu 

rekreacyjno-sportowego 

na os. Stefana Batorego - 

zakup i montaż zjazdu na 

linie wraz z podłożem 

piaskowym 

Montaż tyrolki (zadanie 

inwestycyjne) 

24 000,00  

Piątkowo Modernizacja miasteczka 

ruchu drogowego w parku 

na os. B. Chrobrego 

Modernizacja miasteczka ruchu 

drogowego (zadanie inwestycyjne) 

156 129,00  

Piątkowo Prowadzenie Placówki 

Wsparcia Dziennego 

"Piątkowo" 

Prowadzenie działań w „Ognisku na 

Fyrtlu” (zadanie nieinwestycyjne) 

20 000,00  

Piątkowo Działalność Centrum 

Inicjatyw Lokalnych na 

terenie Piątkowa 

Działania dla mieszkańców 

organizowane przez CIL (zadanie 

nieinwestycyjne) 

20 000,00  

Piątkowo Północ Montaż progu 

spowalniającego na 

terenie 

Osiedla 

Montaż progu spowalniającego 

(zadanie inwestycyjne) 

12 000,00  

Piątkowo Północ Budowa azylu dla pieszych  

i zmiana organizacji ruchu  

na ul. Stróżyńskiego 

Budowa azylu dla pieszych i zmiana 

organizacji ruchu na ul. 

Stróżyńskiego (zadanie 

inwestycyjne) 

35 000.00  

Piątkowo Północ Organizacja zajęć i imprez 

sportowych dla 

mieszkańców 

Organizacja zajęć i imprez 

sportowych (zadanie 

nieinwestycyjne) 

17 000,00  

Podolany Montaż elementów 

uspokojenia ruchu na 

terenie Osiedla 

Montaż elementów uspokojenia 

ruchu na terenie Osiedla - zmiany 

organizacji ruchu na ulicach Biecka, 

Buska, Ciechocińska, Czorsztyńska, 

Iwonicka, Kartuska, Karwieńska, 

Kartuska, Krynicka, Lubieńska, 

Nałęczowska oraz Tyska (zadanie 

nieinwestycyjne) 

47 500,00  

Podolany Zagospodarowanie i 

pielęgnacja zieleni w 

pasach drogowych na 

terenie Osiedla 

Zagospodarowanie i pielęgnacja 

zieleni w pasach drogowych na 

terenie Osiedla – ul. Jasielska 

(zadanie nieinwestycyjne) 

121 253,00  

Podolany Zagospodarowanie 

działek Zarządu Zieleni 

Miejskiej  przy ul. 

Karpińskiej (koncepcja 

oraz projekt) 

Zagospodarowanie działek ZZM 

przy ul. Karpińskiej (koncepcja oraz 

projekt) zorganizowanie 

ogólnopolskiego konkursu na 

zagospodarowanie terenu (zadanie 

inwestycyjne) 

45 000,00  

Podolany Prace remontowe Wykonanie prac remontowych na 

terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 15 (zadanie 

nieinwestycyjne) 

12 883,00  

Sołacz Remont dróg i chodników 

na terenie Osiedla 

Remont dróg i chodników (zadanie 

nieinwestycyjne) 

115 559,00  



Sołacz Wprowadzenie zmian w 

organizacji ruchu na 

terenie osiedla Sołacz 

Wprowadzenie uspokojenia ruchu 

w ul. Dojazd i al. Wielkopolskiej 

(zadanie nieinwestycyjne) 

25 000,00  

Sołacz Centrum Inicjatyw 

Lokalnych 

Wsparcie działań Centrum Inicjatyw 

Lokalnych Sołacz (zadanie 

nieinwestycyjne) 

21 000,00  

Stare Winogrady Remont izolacji w hali 

sportowej 

Dofinansowanie remontu izolacji w 

hali sportowej w Szkole 

Podstawowej nr 38 (zadanie 

nieinwestycyjne) 

20 000,00  

Stare Winogrady Remont dachu, instalacji 

elektrycznej i centralnego 

ogrzewania 

Dofinansowanie remontu dachu, 

instalacji elektrycznej w Szkole 

Podstawowej nr 38 (zadanie 

nieinwestycyjne) 

10 000,00  

Stare Winogrady Remont ulic i chodników Remont chodnika ul. Sołtysiej 

(zadanie nieinwestycyjne) 

253 951,00  

Strzeszyn Budowa ścieżki wzdłuż ul. 

Koszalińskiej 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

(zadanie inwestycyjne) 

100 000,00  

Strzeszyn Działalność Centrum 

Inicjatyw Lokalnych 

Działania dla mieszkańców 

organizowane przez CIL (zadanie 

nieinwestycyjne) 

4400,00  

Umultowo Remont chodnika i 

barierki zabezpieczającej 

wzdłuż ul. Naramowickiej 

na odcinku od torów 

kolejowych do ul. 

Bożydara – 

dofinansowanie zadania 

powierzonego 

Remont chodnika i barierki przy 

ulicy Naramowickiej (zadanie 

nieinwestycyjne) 

30 000,00  

Umultowo Wykonanie progów 

zwalniających na ul. 

Widłakowej i Rumiankowej 

Wykonanie progów zwalniających 

na ul. Widłakowej i Rumiankowej 

(zadanie nieinwestycyjne 

50 000,00  

Umultowo Zakup i montaż ławek w 

lokalizacji wskazanej 

przez Osiedle 

Zakup i montaż ławek przy ul. 

Zagajnikowej, Rubież oraz ul. 

Bożywoja (zadanie 

nieinwestycyjne) 

10 000,00  

Winiary Zakup pomocy 

dydaktycznych i 

wyposażenia 

Zakup szafek dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 89 (zadanie 

nieinwestycyjne) 

10 000,00  

Wola Zakup sprzętu i 

wyposażenia dla JRG nr 4 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 

4 (zadanie nieinwestycyjne) 

5000,00  

Wola Zakup karmy dla wolno 

żyjących kotów 

Zakup karmy dla wolno żyjących 

kotów (zadanie nieinwestycyjne) 

1000,00  

Wola Zakup i montaż kamer 

monitoringu w ul. 

Dąbrowskiego 

Zakup i montaż kamer monitoringu 

w ul. Dąbrowskiego (zadanie 

inwestycyjne) 

40 000,00  

Źródło: UMP 



Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli z terenu Oddziału Obsługi 

Śródmieście, przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i 

miejskim jednostkom organizacyjnym 

Nazwa osiedla Nazwa zadania Krótki opis zadania 

(inwestycyjne/nieinwestycyjne) 

Kwota          

w zł 

Jeżyce Rewaloryzacja 

ul. Wawrzyniaka 

Wykonano remonty chodników i 

wymianę nawierzchni jezdni. 

Zmieniono organizację ruchu 

i parkowania, w miejscach 

wyłączonych z ruchu ustawiono 

donice z drzewami, stojaki 

rowerowe, ławki (zadanie 

inwestycyjne) 

256 

937,00  

Jeżyce Wykonanie badań 

gruntowych na terenie 

planowanego placu zabaw 

przy ul. Mylnej 

Wykonanie odwiertów, pobranie 

próbek gleby, przeprowadzenie 

analiz próbek i sporządzenie 

raportu z badań (zadanie 

inwestycyjne) 

15 000,00  

Jeżyce 

 

Festyn osiedlowy „Dni 

Jeżyc” 

W ramach zadania w różnych 

lokalizacjach na terenie Osiedla 

odbyły się koncerty, widowisko 

akrobatyczno-taneczne, spektakle, 

jeżycki Quest gwarowy, przegląd 

starych gier ulicznych (zadanie 

nieinwestycyjne) 

27 700,00  

Jeżyce Montaż koszy ulicznych Zakupiono i zamontowano 

28 nowych koszy ulicznych, 

kończąc akcję doposażania Osiedla 

w kosze, prowadzoną od 2016 roku 

(zadanie inwestycyjne) 

4000,00  

Ogrody Zagospodarowanie 

zielenią terenu pasa 

drogowego fragmentu 

ulicy Dąbrowskiego na 

odcinku od ul. Botanicznej 

do ul. Żeromskiego 

Wprowadzenie nowej zieleni 

w pasie drogowym między 

chodnikiem a jezdnią, (zadanie 

inwestycyjne) 

97 278,00  

Ogrody Organizacja festynu 

osiedlowego - oprawa 

artystyczna, scena, 

nagłośnienie 

W ramach zadania  w Ogrodzie 

Jordanowskim nr 2 odbyły się 

koncerty i występy,  pokaz i nauka 

zumby dla dzieci i dorosłych, 

prezentacja Centrum Inicjatyw 

Lokalnych Ogrodówka,  zabawy, 

animacje i  program dla dzieci, 

rodzinne konkurencje rekreacyjno-

sportowe, warsztaty plastyczne. 

(zadanie nieinwestycyjne) 

9000,00  

Ostrów Tumski-

Śródka-Zawady-

Komandoria 

Remont chodnika w ul. 

Zawady 

Ułożenie nowych kostek 

chodnikowych na ul. Zawady 

(zadanie inwestycyjne)  

25 000,00  



Ostrów Tumski-

Śródka-Zawady-

Komandoria 

Remont chodnika przy ul. 

Tomickiego  

Ułożenie nowych kostek 

chodnikowych na ul. Tomickiego 

(zadanie inwestycyjne)  

47 245,00  

Ostrów Tumski-

Śródka-Zawady-

Komandoria 

Utrzymanie  

i zagospodarowania zieleni 

wzdłuż ul. Zawady 

Wprowadzenie zieleni i jej 

pielęgnacja w pasie drogowym ul. 

Zawady (zadanie inwestycyjne) 

1500,00  

Stare Miasto Organizacja konkursu 

fotograficznego 

Zadanie realizowane przez CK 

Zamek. Konkurs „Zielono mi na 

Starym Mieście” skierowany do 

uczniów staromiejskich szkół oraz 

dzieci i młodzieży z terenu Osiedla 

(zadanie nieinwestycyjne) 

4500,00  

Stare Miasto Doposażenie placów 

zabaw (zadaszenia i 

urządzenia) 

Doposażenie placów zabaw w 

Starym Korycie Warty, na zieleńcu 

im. I. Łukaszewicza, na zieleńcu im. 

Z. Zakrzewskiego (zadanie 

inwestycyjne) 

68 617,00  

Stare Miasto  Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

dla rewaloryzacji zieleni pl. 

C. Ratajskiego 

Zadanie realizowane przez BKPIRM. 

Przygotowane zostały wizualizacje 

zagospodarowania placu C. 

Ratajskiego (zadanie inwestycyjne) 

50 000,00  

Stare Miasto Remont chodników i 

montaż spowalniaczy 

ruchu 

Rada Osiedla przeznacza kwotę 

95 000, 00 zł na dofinansowanie 

prac remontowych chodników na 

terenie osiedla, które będą 

prowadzone na ulicach Składowej, 

Pułaskiego i Grobla (od ul. 

Mostowej do ul Łaziennej) – zadanie 

inwestycyjne 

95 000,00  

Stare Miasto Pielęgnacja zieleni, 

konserwacja małej 

architektury i 

zagospodarowanie 

zielenią zgodnie z 

dokumentacją 

Pielęgnacja istniejącej zieleni oraz 

konserwacja elementów małej 

architektury w pasach drogowych i 

na skwerach na terenie Osiedla 

(zadanie inwestycyjne) 

205 

000,00  

Św. Łazarz Zagospodarowanie  zieleni 

zgodnie z dokumentacją i 

utrzymanie małej 

architektury i zieleni w 

pasach drogowych na 

terenie Osiedla 

Wprowadzenie zieleni i elementów 

małej architektury w pasach 

drogowych i na skwerach na 

terenie Osiedla (zadanie 

inwestycyjne) 

241 

000,00  

Św. Łazarz Uporządkowanie i otwarcie 

terenu dawnego placu 

zabaw (działka 20/81) i 

włączenie do Parku 

Kasprowicza 

Uporządkowano teren dawnego 

placu zabaw należącego do 

Przedszkola nr 39 i udostępniono 

go mieszkańcom jako cześć Parku 

Kasprowicza (zadanie 

inwestycyjne) 

30 000,00  

Św. Łazarz Dofinansowanie inicjatyw 

oddolnych realizowanych 

za pośrednictwem 

Dofinansowanie projektów 

organizowanych w ramach 

Mobilnego Centrum Inicjatyw 

27 000,00  



Centrum Inicjatyw 

Lokalnych 

Lokalnych Łazanka (zadanie 

nieinwestycyjne) 

Św. Łazarz Organizacja zajęć 

sportowych w placówkach 

oświatowych 

Organizacja zajęć hokeja na trawie 

w SP26 i P48, olimpiady 

lekkoatletycznej w SP33; 

dofinansowanie projektu „Edukacja 

sportowa – Szkolna Liga Piłki 

Ręcznej” (zadanie nieinwestycyjne) 

14 000,00  

Św. Łazarz Konkurs grantowy na 

wydarzenia kulturalne na 

terenie Osiedla 

Dofinansowanie m.in. warsztatów 

japońskiej sztuki kokedamy, 

animacji na terenie skweru Eki z 

Małeki, silent disco, czy festynu 

„Łazarskie pożegnanie lata” 

33 432,00  

Wilda Remont chodników wraz z 

uzupełnieniem i 

zabezpieczeniem 

istniejącej zieleni oraz 

elementami małej 

architektury 

Wymiana nawierzchni chodników 

oraz montaż elementów małej 

architektury na terenie Osiedla. 

(zadanie inwestycyjne) 

197 

870,00  

Wilda Wdrożenie projektu stałej 

organizacji ruchu na ul. 

Saperskiej 

Wdrożenie projektu stałej 

organizacji ruchu na ul. Saperskiej. 

(zadanie nieinwestycyjne) 

73 000,00  

Wilda Zakup i montaż 2 nowych 

tablic informacyjnych 

Rady Osiedla Wilda 

Zakup i montaż tablic 

informacyjnych na skwerze K. 

Śliwińskiej i placu zabaw przy ul. 

Czwartaków celem zapewnienia 

społeczności lokalnej dostępu do 

informacji o działalności organów 

Osiedla oraz wydarzeniach 

(zadanie nieinwestycyjne) 

4560,00  

Wilda Organizacja imprez 

kulturalno-rekreacyjno-

edukacyjnych na terenie 

osiedla 

Wildeckie Lato Kulturalne, Jarmark 

Świąteczny (zadanie 

nieinwestycyjne) 

40 000,00  

Źródło: UMP 

 


