Załącznika nr 9 do uchwały Nr XL/691/VII/2016
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
Dział
Rozdział

Wyszczególnienie

Ilość

Jednostka
miary

Średnia dopłata
jednostkowa
(w zł)

2

3

4

5

1

851
85153

w zł

Dotacja

6

Dotacje ogółem

25 061 053

Ochrona zdrowia

203 053

Zwalczanie narkomanii

100 000

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

85154

Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
- udostępnianie obiektu na potrzeby grup
zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,
organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych
(realizacja programu zwalczania narkomanii)
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 538,08

godz.

39,40

100 000
103 053

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
- udostępnianie obiektu na potrzeby grup
zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,
organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych

1 312,11

godz.

78,54

103 053

(realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)

900
90004

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 828 000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 828 000

Zakład Lasów Poznańskich

926
92604

- usługi związane z zagospodarowaniem lasu

568,43

ha

2 148,24

1 221 125

- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę
przed pożarami

644,78

ha

892,32

575 351

- usługi związane z nadzorem lasu niestanowiącego
własności Skarbu Państwa

460,20

ha

68,50

31 524

Kultura fizyczna

23 030 000

Instytucje kultury fizycznej

23 030 000

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie
- udostępnianie basenów

34 244,00

godz.

168,57

5 772 511

11 000,00

godz.

167,14

1 838 540

205,01

ha

75 210,72

15 418 949

Oddział Arena, Oddział Chwiałka
- udostępnianie hal sportowych
Oddział Malta,
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,
Ośrodek Przywodny Rataje
Park Kasprowicza
Golęcin
Stadion Miejski
Baranowo, Ławica, Krzyżowniki, Kaskada, Kiekrz
Nieruchomość przy ul. W.Majakowskiego
Nieruchomość przy ul. Szpaków
Nieruchomość przy ul. Nadolnik
- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu
i rekreacji

II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
Dział
Rozdział
Nr zadania
1

Wyszczególnienie

w zł

Zakres

Nazwa zadania
2

3

Dotacje ogółem
900
90004

Dotacja
4

46 256 150

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

2 485 349

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 485 349

Zakład Lasów Poznańskich

Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej

- budowa siłowni zewnętrznej nad stawem
Olszak
- utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora
Czapnica
- budowa placu ćwiczeń w Lesie Marcelińskim
- zakup i montaż elementów małej architektury
w Lesie Marcelińskim

105 359

TZ/P/015

Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa
Antoninek

- zadaszenie (altana) ze stołem i siedziskiem
- zespół podstawowych oznaczeń: tablica
powitalna, kierunkowskaz typowy,
tablica dydaktyczna, punkt widokowy z ramą
widokową i siedziskiem, tablica panoramiczna,
inne oznakowania (typu: parking rowerowy,
toalety itp.)
- parking dla rowerów wersja prosta drewniana
lub corten
- toaleta :sucha" duża,
- meble na tarasie (ławka, leżanka, stołki, kosze
na śmiecie)
- schody na punkt widokowy Mauzoleum
Mielochów
- modernizacja nawierzchni istniejących ścieżek

1 250 000

TZ/P/018

Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach
komunalnych Miasta Poznania

- zakup sprzętu
- zakup oprogramowania
- zakup ortofotomap

665 700

Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy
inwestycyjne

- budowa kładki na dopływie Różanego Potoku
- budowa budynku magazynowo - gospodarczego
w osadzie leśnej Zieliniec
- modernizacja dachu w Leśniczówce Marcelin
- ocieplenie ścian budynku Leśniczówki Antoninek
- modernizacja nawierzchni drogi pieszo rowerowej na odcinku FORT (ul. Krańcowa ul. Baraniaka) wzdłuż opłotowania ZOO

464 290

TZ/P/012

TZ/P/019

926
92604

Kultura fizyczna

43 770 801

Instytucje kultury fizycznej

43 770 801

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SP/P/001

Modernizacja Hotelu Camping Malta

- dokończenie modernizacji domków
campingowych

SP/P/002

Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z
otoczeniem i zapleczem

- modernizacja brodzika ze stacją uzdatniania
wody oraz infrastrukturą podziemną
- modernizacja basenu ze zjeżdżalnią wraz
z infrastrukturą podziemną

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje

- modernizacja budynku B i C
- doposażenie siłowni zewnętrznej
- przebudowa centrum sportowego przy
ul. Buczka (boisko do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią wraz z trybuną, siłownia
zewnętrzna dla seniorów) - projekt

Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka

- przebudowa pomieszczeń w budynku
"Chwiałka"
- budowa parkingu przed lodowiskiem
- budowa band hokejowych na lodowisku
- modernizacja i rozbudowa monitoringu

SP/P/003

SP/P/004

611 910

6 950 000

427 000

1 750 000

Dział
Rozdział
Nr zadania
1

Wyszczególnienie
Nazwa zadania
2

Zakres

Dotacja

3

4

Modernizacja Toru Regatowego
Malta oraz kompleksu Malta

- usunięcie namułów oraz wzmocnienie brzegów
zbiornika - II etap
- modernizacja trybun głównych - II etap,
- modernizacja systemu uszczelnień i dylatacji
Zielonych Trybun
- modernizacja infrastruktury i urządzeń toru
- ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę
Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta
- budowa konstrucji do ćwiczeń z masą
własnego ciała nad jeziorem Maltańskim
- skatepark Rampa Malty,
- rodzinna przystań Ssportu i Rekreacji nad Maltą

5 905 000

Wielobranżowa modernizacja HWS Arena

- wymiana ślusarki okiennej na poziomie
przyziemia
- system dostępu na teren HWS Arena i Parku
Kasprowicza
- wymiana płyty boiska głównego wraz
z posadzką obejścia boiska

3 840 000

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin

- prace koncepcyjno-projektowe
- wymiana stolarki okiennej wraz z dociepleniem w
budynku administracyjno-hotelowym,
- budowa magazynu na sprzęt do obsługi Oddziału
Golęcin,
- budowa utwardzonego placu wraz z rozbiórką
domów ciechanowskich,
- wentylacja i klimatyzacja sal konferencyjnych,
- renowacja stadionu lekkoatletycznego na
Golęcinie

3 161 000

SP/P/008

POSiR - zakupy inwestycyjne

- zakup sprzętu oraz wyposażenia dla obiektów
POSiR, w tym: oświetlenie ledowe do
pomieszczeń HWS Arena, tablica wyników
na stadionie wielofunkcyjnym na Golęcinie,
osprzęt do maszyn obsługujących tereny
Golęcina, odkurzacz dna basenu Chwiałka,
sprzęt sportowo - rekreacyjny, materiały
wykorzystywane w celu udostępniania obiektów
POSiR

SP/P/009

Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje

- rozbiórka starej i budowa nowej pływalni

SP/P/012

Budowa basenu na Os. Zwycięstwa

- prace projektowe

SP/P/013

Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje

- modernizacja skateparku - budowa betonowej
skateplaży

SP/P/015

Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1

- realizacja robót budowlanych - I etap
(przygotowanie terenu, prace ziemne, prace
budowlane)

2 000 000

SP/P/016

Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań

- prace koncepcyjno - projektowe
- roboty budowlane

1 586 500

SP/P/017

Budowa skateparków

- budowa skateparku na osiedlu Czecha
- budowa skateparku na osiedlu Świerczewo

748 010

SP/P/019

Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka

- instalacja pryszniców wraz z systemem odbioru
wody,
- modernizacja pomostu przy kąpielisku miejskim
oraz dojścia
- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

890 000

SP/P/020

Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na
Kobylimpolu

- budowa boiska, placu zabaw i siłowni
zewnętrznej

584 381

SP/P/021

Hala sportów walki przy ul. Reymonta

- wykonanie niezależnej kotłowni gazowej w celu
ogrzania hali

150 000

SP/P/024

Modernizacja obiektów Kompleksu Termy Maltańskie

- modernizacja pomieszczeń pod wynajem
w części sportowej

200 000

SP/P/005

SP/P/006

SP/P/007

547 000

11 650 000

1 000 000

700 000

Dział
Rozdział
Nr zadania
1

Wyszczególnienie
Nazwa zadania
2

Zakres

Dotacja

3

4

SP/P/025

Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych

- modernizacja pawilonu przy kąpielisku miejskim
(utworzenie dodatkowych toalet) oraz wymiana
nawierzchni dróg dojścia
- ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kireskim plaża Krzyżowniki

SP/P/026

Odbudowa Kopca Wolności

- wykonanie ekspertyzy geotechnicznej

SP/P/027

Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i
- budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
rekreacyjnej

400 000

200 000

470 000

