Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXXIII/1145/VI/2014
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 23 września 2014 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 9 do uchwały Nr LXI/954/VI/2013
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie

Ilość

Jednostka
miary

Średnia dopłata
jednostkowa
(w zł)

Dotacja

1

2

3

4

5

6

851

Dotacje ogółem

19 379 000

Ochrona zdrowia

233 000

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

POSiR
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
- udostępnianie obiektu na potrzeby grup
zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,
organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
POSiR
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
- udostępnianie obiektu na potrzeby grup
zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół,
organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych

900
90004

100 000

2 538

godz.

39,40

1 328

godz.

100,15

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000
133 000

133 000

1 774 000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 774 000

Zakład Lasów Poznańskich

926
92604

- usługi związane z zagospodarowaniem i hodowlą lasu

354,12

ha

2 324,37

823 106

- usługi związane z ochroną lasu, w tym ppoż

636,00

ha

804,20

511 471

- usługi w zakresie cięć pielęgnacyjnych,
związane z pozyskiwaniem drewna
włączając zrywkę i przemieszczenie
drewna na terenie lasu

303,49

ha

1 447,90

439 423

Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kryta
Rataje
- udostępnianie basenów
Oddział Chwiałka, Oddział Arena
- udostępnianie hal sportowych
Oddział Malta,
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,
Ośrodek Przywodny Rataje
Park Kasprowicza
Golęcin
- udostępnianie infrastruktury dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji

17 372 000
17 372 000

35 890

godz.

194,35

6 975 334

11 064

godz.

325,24

3 598 455

201,23

ha

33 783,29

6 798 211

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

Wyszczególnienie

Zakres

Nazwa zadania
2

3

Dotacje ogółem
900
90004

w zł
Dotacja
4

7 948 167

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

265 797

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

265 797

Zakład Lasów Poznańskich
- zakup i montaż urządzenie - rozbudowa
piramidy
- ogrodzenie rozbudowanej piramidy

GKM/ZLP/539

Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu
Zabaw (prz górce)

GKM/ZLP/540

Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os.
- zakup urządzenia zabawowego
Pawła Strzeleckiego

GKM/ZLP/550

Rozbudowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim

- zakup i ustawienie ławek z oparciem,
koszy oraz nowych urządzeń do ćwiczeń

29 195

Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec

- zakup tablic
- montaż tablic w terenie
- wykonanie projektu technicznego
nawadniania

66 700

GKM/ZLP/587

Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim

- wykarczowanie pniaków
- prace ziemne - niwelacja terenu
- ułożenie krawężników na podbudowie
betonowej
- utworzenie nawierzchni tłuczniem

24 628

GKM/ZLP/588

Budowa toru Agality dla psów w Lesie Marcelińskim

- prace ziemne - wyrównanie terenu
- zakup urządzeń toru
- montaż urządzeń

12 000

GKM/ZLP/601

Monitoring lasów komunalnych miasta Poznania

- założenie stałych powierzchni obserwacyjnych
(SPO) na terenie lasów komunalnych

70 000

GKM/ZLP/603

Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz położenie
nowej nawierzchni na części dziedzińca
w bazie przy ul. Ku Dębinie

- wymiana ogrodzenia,
- montaż bramy wjazdowej,
- położenie nawierzchni

23 700

GKM/ZLP/604

Budowa placu gier i zabaw przy ulicy Uznamskiej na
Zielińcu

- niwelacja terenu,
- zakup i montaż

12 237

GKM/ZLP/551

926
92604

Kultura fizyczna

24 177

3 160

7 682 370

Instytucje kultury fizycznej

7 682 370

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
- wykonanie koncepcji programowoprzestrzennej

SP/POSIR/1

Modernizacja obiektów kompleksów Chwiałka

SP/POSIR/2

- zabezpieczenie kostrukcji żelbetowej
wg. wskazań audytu,
- wymiana ślusarki drzwiowej
zewnętrznej w budynku hali
z wykonaniem systemowych obróbek
blacharskich i koniecznych uszczelnień
i izolacji,
Wielobranżowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej - modernizacja szatni,
- zabezpieczenie energetyczne oświetlenia
Arena
awaryjnego,
- modernizacja trybuny C,
- modernizacja tablicy wyników,
- wymiana drzwi wejścia głównego
"C" oraz "K",
- koncepcja programowo-przestrzenna,
- nadzór autorski przy modernizacji przypór

54 500

2 970 000

Dział
Rozdział
Nr zadania
1

Wyszczególnienie
Nazwa zadania
2

Zakres

Dotacja

3

4

SP/POSIR/4

Modernizacja Toru Regatowego Malta

- zakup 2 szt. silników zaburtowych
do katamaranów,
- modernizacja urządzeń torowych
w celu przygotowania obiektu
do organizacji imprez sportowych
w tym mistrzostw Europy w wioślarstwie,
- modernizacja ślusarki okiennej i drzwiowej

SP/POSIR/6

Modernizacja Hotelu Campingu Malta

- montaż systemu monitoringu na terenie
obiektu

175 000

Zakupy inwestycyjne

- zakup sprzętu komputerowego
dla nowo tworzonego oddziału Golęcin,
- zakup folii UV w celu zabezpieczenia
szklanej fasady hali basenów sportowych
na terenie Term Maltańskich,
- zakup sprzętu do obsługi i utrzymania
porządku na obiekcie Golęcin,
- zakup urządzeń systemu informatycznego,
- zakup środków transportu do obsługi zakładu

425 000

SP/POSIR/12

Modernizacja Sport Hotelu

- wykonanie instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji komputerowej,
- przeprowadzenie ekspertyzy technicznej
w związku ze zmianą sposobu użytkowania
obiektu

SP/POSIR/22

Modernizacja pływalni krytej na Ratajach

SP/POSIR/11

SP/POSIR/28

Sportowy Golaj

- modernizacja instalacji elektrycznej,
- modernizacja instalacji basenowej,
- modernizacja konstrukcji dachowej

- modernizacja części trybun na 6000
krzesełek,
- modernizacja toru żużlowego,
- budowa boiska do futbolu amerykańskiego,
- budowa Bike Parku,
- modernizacja szatni,
- zakup infrastruktury stadionowej

150 070

7 800

400 000

3 500 000

