Prd-VIII.0057.1.4.2020
MDOK:
Informacja Prezydenta Miasta Poznania o ważniejszych bieżących sprawach
i zamierzeniach dotyczących Miasta oraz o podjętych pracach
w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej Rady 10 marca 2020 r.
1. W zakresie Biura Kontroli:
















Prowadziło kontrolę w Przedszkolu nr 10 i w Przedszkolu nr 48 w zakresie ujmowania
operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w 2019 r.
Prowadziło kontrole w VI Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym
w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków WRD oraz ujmowania operacji
w księgach rachunkowych w 2019 r.;
Prowadziło kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie przepływu
środków pieniężnych z rachunków bankowych MOPR przeznaczonych na zadania
z zakresu pomocy społecznej, w tym na wypłaty dla świadczeniobiorców;
Prowadziło kontrolę w DPS Bukowska, DPS Konarskiego, DPS Ugory, DPS
Niedziałkowskiego i Centrum Usług Wspólnych w zakresie przepływu środków
pieniężnych i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych z nimi
związanych;
Prowadziło kontrolę w wybranych jednostkach oświatowych w zakresie przepływu
środków pieniężnych z rachunków bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych;
Prowadziło kontrolę w Estradzie Poznańskiej oraz w Wydawnictwie Miejskim Posnania
w zakresie zamówień publicznych;
Prowadziło kontrolę w Zarządzie Dróg Miejskich w zakresie udzielania ulg w spłacie
należności o charakterze publiczno - prawnym i cywilno - prawnym;
Prowadziło kontrolę w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wybranych
aspektów udzielania i rozliczania dotacji dla żłobków niepublicznych;
Prowadziło
kontrolę
w
Zespole
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznym
nr 2 w połączeniu z Przedszkolem nr 42, 51, 54 i Szkole Podstawowej nr 84 w zakresie
zatrudnienia i wynagradzania na podstawie doboru próby;
Prowadziło kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zawierania
przez Miasto długoletnich umów najmu/ dzierżaw/ wydawania zgód na długoletni najem
nieruchomości przez trwałych zarządców;
Prowadziło kontrolę w Zakładzie Lasów Poznańskich w zakresie systemu wynagradzania
pracowników z uwzględnieniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
Prowadziło kontrolę w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w zakresie systemu
wynagradzania pracowników;
Prowadziło kontrolę w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji w zakresie umów
dzierżawy/najmu zawartymi z Klubem Sportowym Lech Poznań;
Prowadziło kontrolę w wybranych jednostkach oświatowych, Wydziale Wspierania
Jednostek Pomocniczych Miasta, Wydziale Oświaty, wybranych Osiedlach w zakresie
wydatkowania środków osiedli przez jednostki oświatowe;
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Prowadziło kontrolę w ZDM w zakresie nadzoru i utrzymania infrastruktury drogowej
w należytym stanie technicznym;
Zakończyło kontrolę w Przedszkolu nr 15 w zakresie ujmowania operacji gospodarczych
w księgach rachunkowych w 2019 r.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w Biurze Kontroli dotyczących kontroli
prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie od 11 do 24 marca 2020 r. informuję,
że:







Wojewoda Wielkopolski zakończył czynności kontrolne w zakresie organizacji
przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Poznania. Kolejnym
etapem procedury kontroli jest sporządzenie i przesłanie przez organ kontroli projektu
wystąpienia pokontrolnego. Do 23 marca br. dokument ten nie wpłynął do UMP;
Archiwum Państwowe w Poznaniu zakończyło kontrolę w zakresie postępowania
z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład zasobu archiwalnego i dokumentacją
niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miasta Poznania. W dniu 20.03.2020
r. Prezydent Miasta Poznania podpisał protokół kontroli. Kolejnym etapem procedury
kontroli jest sporządzenie i przesłanie przez organ kontroli wystąpienia pokontrolnego
w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu prowadzi kontrolę w przedmiocie
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie zurbanizowanych.
Przewidywany termin zakończenia kontroli - 29.05.2020 r.
Przekazano do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu odpowiedź na dwa
wnioski zawarte wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym kontroli w zakresie „Centralizacji
podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego”.

2. W zakresie Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:
 Działania w zakresie projektów i funduszy europejskich:
 Realizacja projektu „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz
z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I”: trwają roboty
budowlane na odcinku 5, 6 oraz 7 Wartostrady.
 Realizacja Wartostrady na cyplu za Mostem Chrobrego: trwa przygotowanie postępowania
na wybór wykonawcy robót.
 Realizacja Wartostrady na odcinku 10 w Parku nad Wartą: wskazanie do realizacji w tym
zakresie przekazano do PIM – trwa przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy
robót.
 Realizacja projektu „Wartostrady Północ-Południe” w kierunku południowym na Dębinę:
odebrano koncepcję od wykonawcy.
 Realizacja projektu „Wartostrady Północ-Południe” dot. wydłużenia Wartostrady
na północ w kierunku Czerwonaka: trwa realizacja umowy z wykonawcą.
 Realizacja projektu „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu”:
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Podpisano umowy na dostawę sprzętu specjalistycznego do pracowni CKZIU,
tj. pracownia mechanika (bez modernizacji i zakupu urządzeń CNC), pracownia
lotnictwa (bez samolotu ultralekkiego) oraz pracownia spawalnictwa.
⁃ Trwa opracowywanie dokumentacji do kolejnego postępowania na zakup sprzętu
specjalistycznego do pracowni CKZIU, tj. pracownia mechanika (modernizacja i zakup
urządzeń CNC), pracownia lotnictwa (samolot), pracownia OZE.
⁃ Trwa postępowanie na zakup sprzętu komputerowego do pracowni CKZIU.
⁃ Trwa realizowanie zadań związanych z pełnieniem obowiązków Inżyniera Kontraktu
wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego.
Realizacja projektu „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków
państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”:
⁃ Podpisano umowę na dostawę urządzeń multimedialnych do Kościoła NMP
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
⁃ Trwa weryfikacja złożonych ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu ekspozycji reliktów Palatium Mieszka I. Uzyskano
2 oferty.
⁃ Trwa realizowanie zadań związanych z pełnieniem obowiązków Inżyniera Kontraktu
wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego.
⁃ Trwają prace związane z przygotowaniem i dostarczeniem urządzeń multimedialnych
w przestrzeni Ostrowa Tumskiego tzw. „lornet czasu”.
⁃ Trwają prace związane z wykonaniem treści multimedialnych do urządzeń
multimedialnych tzw. „lornet czasu”, urządzeń w Rezerwacie Genius Loci i Kościele
NMP.
Realizacja projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty
w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)”: uruchomiono procedurę przetargową na roboty
budowlane. Zostało złożonych 8 ofert, oraz w chwili obecnej trwa weryfikacja poprawności
złożonych ofert i kosztorysów. W najbliższym czasie planuje się też rozstrzygnięcie
przetargu i przygotowanie do podpisania umowy na roboty budowlane z wyłonionym
w drodze przetargu Wykonawcą.
Koordynacja działań związanych z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu
„Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”:
projekt przeszedł ocenę formalną pozytywnie i w chwili obecnej jest procedowany
merytorycznie.
Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę
i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”: projekt zakończony z dniem
29 lutego. Trwa sporządzanie końcowego wniosku o płatność, w którym nastąpi ostateczne
rozliczenie dofinansowania przyznanego na projekt.
Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę
i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II”: projekt został
skierowany
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do negocjacji przez Instytucję Zarządzającą. Przygotowywane jest stanowisko
negocjacyjne Miasta Poznań jako Partnera Wiodącego projektu wraz z pozostałymi
partnerami projektu.
Realizacja projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój
kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”:
⁃ Realizowano dostawy mebli w ramach doposażenia Szkolnych Punktów Informacji
i Kariery, kursy zawodowe dla uczniów na prawo jazdy kat. B oraz staże i praktyki
zawodowe dla uczniów u pracodawców.
⁃ Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz kurs „Blended
learning” dla nauczycieli prowadzone w szkołach zostały zawieszone, z uwagi
na zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach od dnia 11 marca przez obecną
sytuację zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 spowodowanej
koronawirusem.
Realizacja projektu „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych
nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu”:
⁃ Trwają przygotowania do opracowania aktualnej specyfikacji zakupu sprzętu
fotograficznego do wyposażenia sali fotograficznej i ciemni, w ramach postępowania
przetargowego przewidzianego na II kwartał br. Specyfikacja sprzętu, w toku
konsultacji ze ZSZ nr 6, jest w trakcie aktualizacji.
⁃ Inwestor Zastępczy, tj. Poznańskie Inwestycje Miejskie, ogłosił zapytanie ofertowe
mające na celu wyłonienie nadzoru autorskiego wraz z opracowaniem dokumentacji
drenażu opaskowego, działania te mają związek z koniecznością wykonania prac
modernizacyjnych, które przyczynią się do ograniczenia zawilgocenia fundamentów
w ZSZ nr 6.
Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej nr 48 w Poznaniu”:
⁃ Na elewacji budynku została zamontowana tablica pamiątkowa projektu, zlecenie
to zostało tym samym zakończone.
⁃ W związku z obecną sytuacją epidemiczną i zamknięciem szkół, sporządzony został
aneks do umowy z Wykonawcą, na mocy którego dostawy pomocy dydaktycznych
do SP 48 zostały odroczone do 27 marca (pierwotnie miały mieć miejsce 17 marca).
Realizacja projektu „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez
licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”:
⁃ Odbyło się kolejne spotkanie z nauczycielami, podsumowujące dotychczasowe postępy
w projekcie. Przedyskutowano możliwe do podjęcia działania naprawcze, które miały
być wdrożone niezwłocznie po spotkaniu.
⁃ Z uwagi na epidemię koronawirusa wyżej wspomniane środki zaradcze nie mogły być
zastosowane, a zawieszenie działania szkół niestety skutecznie utrudniło zastosowanie
ustalonych procedur w projekcie. Obecnie zajęcia z uczniami są wstrzymane
do odwołania. 19 marca rozpoczęto postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy
szkoleń dla nauczycieli, które mają odbyć się 6-7 czerwca.
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 Realizacja projektu „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w CKZiU w Poznaniu”: przygotowanie wraz z CKZiU stanowiska
negocjacyjnego dot. projektu i przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego.
 Realizacja projektu „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji
kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość”:
przygotowanie załączników i dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
o dofinansowanie projektu.
 Realizacja projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny
i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania”:
⁃ Przygotowano dokumentację do ogłoszenia trzech przetargów na zakup kolejnej części
wyposażenia dla szkół: Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego,
Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół
Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 42,
Technikum Poligraficzno-Administra-cyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im.
Lelewela, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogo-wych im. Rudolfa Modrzejewskiego,
Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego.
⁃ W związku z otwarciem ofert w postępowaniu na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół
Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu trwa weryfikacja złożonych
dokumentów.
 Realizacja projektu „Most do samodzielności”: przygotowano i przesłano zmiany
do wniosku o dofinasowanie projektu dot. zadań lidera projektu oraz partnera – Miasta
Poznań.
 Działania w zakresie projektów śródmiejskich i poznańskich fortyfikacji:
 Program Centrum:
⁃ Dla kolejnych podzakresów w obszarze Programu Centrum – etap I opracowywane
są projekty budowlane. Trwają ostatnie uzgodnienia z gestorami oraz jednostkami
miejskimi.
⁃ Dla Programu Centrum – etap II opracowywany jest projekt budowlany. Do 31 marca
opracowywany był raport z konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest zapoznanie
i uzyskanie opinii mieszkańców Poznania na temat przygotowanej koncepcji budowy
trasy tramwajowej.
 Rynek Łazarski:
⁃ Twa organizacja tymczasowego targowiska pomiędzy ulicami Głogowską i Kasprzaka.
⁃ Wprowadzono czasową organizację ruchu w rejonie Rynku Łazarskiego.
⁃ Trwają prace na skwerze im. Kazimierza Nowaka i wokół niego.
⁃ Odbywają się rady budowy i robocze spotkania na terenie budowy.
 Stary Rynek: na początku marca odbyło się spotkanie z restauratorami i Radą Osiedla,
na którym wspólnie z Estradą Poznańską omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem
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ogródków w nowym sezonie 2020, a także zagadnienia związane z przygotowaniem
inwestycji rewaloryzacji płyty Starego Rynku. Przedstawiono też nowe zasady wjazdu
dostawców na płytę Starego Rynku – obowiązujące od kwietnia 2020 r.
 Przestrzenie publiczne w śródmieściu:
⁃ Trwają roboty budowlane na skwerze przy ul. Sikorskiego/Umińskiego.
⁃ W ramach zwiększania ilości zieleni w obszarze staromiejskich ulic zakupiono 11 donic
wraz z obsadzeniem ich drzewami i krzewami, które ustawiono po południowej stronie
ul. św. Marcin.
 Plac Kolegiacki:
⁃ Zaawansowanie robót: budowlanych:
 zakończenie przez Aquanet S.A. prac związanych z wykonaniem przyłączy
do budynków we wschodniej części placu;
 rozbiórka istniejącego wodociągu na odcinku ul. Za Bramką – ul. Wodna;
 nasadzenia platanów;
wszystkim robotom budowlanym towarzyszą badania archeologiczne.
⁃ Trwają prace przygotowawcze do wykonania elementów rzeźbiarskich.
⁃ Odbyła się Rady Budowy nr 40 (13.03.2020).
⁃ W ramach działań profilaktycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem
COVID-19, organizacja spotkań, po 16 marca, została wstrzymana do odwołania.
 Działania w zakresie rewitalizacji miasta:
 Wydawanie są zaświadczenia na temat położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
miasta Poznania i prawa pierwokupu. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydano około
10 zaświadczeń.
 Trwają prace związane z zebraniem materiałów od wydziałów UMP i jednostek miejskich,
dotyczących monitorowania programu rewitalizacji. Informacje te posłużą do oceny
poziomu wdrażania programu rewitalizacji, a po ich opracowaniu zostaną przekazane
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 Trwają prace związane z aktualizacją wrażeniowej mapy ul. Św. Marcin powstałej
w ramach projektu realizowanego przez Fundację Made in Art, finansowanego ze środków
Miasta Poznania.
 4 marca odbyło się spotkanie dotyczące prawidłowego oświetlenia ulicznego
na ul. Ostrówek i Śródka. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska
w celu poprawy komfortu życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W spotkaniu uczestniczyli właściciele kamienic zlokalizowanych przy ww. ulicach oraz
przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rady
Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria oraz firmy Enea Oświetlenie.
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 Działania w zakresie polityk mobilności i transportu:
 10 marca Miasto zgłosiło uwagi w ramach konsultacji projektu dokumentu
pn.
„Strategiczne
Studium
Lokalizacyjne
Inwestycji
Centralnego
Portu
Komunikacyjnego”.
 Trwają prace zmierzające do utworzenia związku powiatowo-gminnego i wykorzystania
w nim potencjału spółki PKS dla organizacji transportu zbiorowego.
 Trwają przygotowania do podpisania porozumienia z PKP PLK dotyczącego współpracy
w zakresie przywrócenia funkcji „starego” Dworca PKP Poznań Główny dla obsługi
pasażerów.
 W zakresie Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania: trwały prace nad
ogłoszeniem przetargu nieorganicznego na wykonanie Strategicznej Oceny Oddziaływania
na Środowisko wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, przeprowadzenia
konsultacji społecznych i wykonania recenzji Polityki Mobilności Transportowej Miasta
Poznania przez eksperta zewnętrznego.
 W zakresie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej: trwają prace nad przyjęciem
diagnozy dotyczącej zagadnień transportowych wykonanej w ramach opracowania Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, która ma stanowić podstawę dalszych prac, a także
przygotowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych ETAP II z wykorzystaniem
platformy elektronicznej komunikacji – na przełomie marca i kwietnia br.
 16 marca rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. planu budowy ogólnodostępnych stacji
ładowania.
 18 marca rozpoczęła się procedura odbioru Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta
Poznania do roku 2035.
 Działania w zakresie projektów interdyscyplinarnych:
 Działania w ramach międzynarodowego projektu „CONNECTING Nature” (Program
Ramowy Horyzont 2020):
⁃ Kontynuacja projektu ekologicznych demonstratorów – uzupełnienie eko-instalacji
z zeszłego roku (dofinansowanie z WFOŚiGW) o scenariusze zajęć z zakresu edukacji
ekologicznej wraz z warsztatem szkoleniowym dla kadry nauczycieli z dziesięciu
placówek przedszkolnych w Poznaniu – wybór wykonawcy i zawarcie umowy,
koordynacja współpracy z wykonawcą zadania.
⁃ Praca nad wskaźnikami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, ustalenie
zakresu badań wraz z partnerami lokalnymi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz
zagranicznymi (Uniwersytety z A Corunii, Dublina i Londynu), udział w regularnych
rozmowach online dot. monitoringu i ewaluacji wdrażanych rozwiązań opartych
na środowisku w mieście.
⁃ Kontynuacja działań poświęconych organizacji międzynarodowej konferencji
pod nazwą „CONNECTING Nature Enterprise Summit”.
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Spotkanie z WUiA w sprawie współpracy z deweloperami w kontekście promowania
rozwiązań opartych na przyrodzie i CONNECTING Nature Enterprise Summit.
Prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie działań do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznania – kontynuacja projektu
ekologicznych demonstratorów w poznańskich przedszkolach w ramach priorytetu
II. – Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej. Złożenie wniosku dnia
11 marca.
Udział w szkoleniu dot. ochrony drzew w procesie inwestycyjnym zorganizowanym
w PIM-ie przez ZDM.
Prace na przygotowaniem projektu Ogrodów Pływających w Parku Wilsona, ustalenie
harmonogramu działań, przygotowanie zapytania ofertowego.
Certyfikacja wydatków pierwszej fazy projektu „Health&Greenspace” (Program URBACT
III) – przygotowanie dokumentacji do kontroli przez Centrum Projektów Europejskich.
Przygotowanie do realizacji „Programu naturalnych placów zabaw” we współpracy
z przedszkolami poznańskimi.

 Działania w zakresie projektów miejskich:
 Bieżąca koordynacja działań związanych z realizacją projektu „Zaprojektuj Zielony
Poznań” w Szkole Podstawowej nr 82 w Poznaniu przy współpracy z firmą Veolia Energia
Poznań S.A., dotycząca m.in. przygotowania projektu aranżacji boiska szklonego
w zastosowanie elementów zielonej infrastruktury dostosowanej do potrzeb szkoły.
 Działania w zakresie zarządzania ruchem – Miejski Inżynier Ruchu przewiduje:
 Zatwierdzenie ok. 15 projektów stałej organizacji ruchu na drogach publicznych Poznania.
 Zatwierdzenie ok. 80 projektów czasowej organizacji ruchu na czas prac w pasie drogowym
dróg publicznych.
 Przekazanie do publikacji w mediach ok. 15 informacji o zmianach w organizacji ruchu.
3. W zakresie Biura Obsługi Inwestorów:






Udział w spotkaniach lokalnego oddziału ABSL - firm z sektora usług dla biznesu (BSS),
zorganizowanych w formie zdalnej. Wymiana informacji o sytuacji pracodawców i ich
reakcji na kryzys, przekazanie informacji o działaniach Miasta. Pracodawcy z sektora usług
BSS kontynuują pracę w formie zdalnej.
BOI pozostaje w kontakcie z inwestorami z kluczowych sektorów, m.in. usług dla biznesu
i IT. BOI stanowi łącznik pomiędzy miastem a biznesem, przekazuje najważniejsze
informacje o działaniach Miasta wobec kryzysu, zachęca do udziału
w akcjach pomocowych, zbiera informacje o sytuacji i potrzebach firm.
Publikuje kluczowe informacje o działaniach Miasta wobec kryzysu, zachęca
do udziału w akcjach pomocowych.
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Przekazuje informacje i wyjaśnienia na temat instrumentów oferowanych
w ramach pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców - wsparcie w tym zakresie oferują
m.in. firmy konsultingowe.
W związku z pandemią koronawirusa wszystkie marcowe wydarzenia biznesowe oraz
wizyty inwestorów związanie z bieżąca praca BOI zostały przeniesione na inne terminy.

4. W zakresie Gabinetu Prezydenta:
W zakresie Oddziału Reprezentacji Prezydenta oraz Protokołu Dyplomatycznego
W okresie sprawozdawczym ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odstąpiono
od organizacji następujących wydarzeń o charakterze patriotycznym oraz historycznym
w dotychczasowej formie oraz udziału w nich władz miasta:



24 marca 2020 r. – 76. rocznica Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu;
29 marca 2020 r. – 77. rocznica Akcji pod Arsenałem.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego rozpoczęto prace koncepcyjne
nad ewentualną alternatywną organizacją tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-go maja (analiza działań innych państw i miast partnerskich objętych epidemią
korona wirusa w zakresie organizacji świąt państwowych lub rezygnacji z ich
przeprowadzania).
W zakresie Oddziału Promocji












Prace koncepcyjne nad tegoroczną odsłoną projektu promującego szkolnictwo
zawodowe wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych „Szacun
dla Zawodowców”
Prace koncepcyjne nad tegoroczną odsłoną plebiscytu na Poznaniankę Roku;
Prace koncepcyjne nad harmonogramem promocji cyklu koncertów „NaFalach”;
Współpraca z WJPM oraz radami osiedli w zakresie przygotowania nowej identyfikacji
wizualnej rad osiedli;
Współpraca z WZISS nad przygotowaniem materiałów informacyjnych
dot. profilaktyki przeciwko koronawirusowi;
Prace realizacyjne nad wprowadzeniem do konkursu Art Of Packaging kategorii
„opakowanie na rogal Marciński”;
Współpraca z WDGIR nad identyfikacją wizualną oraz kampanią promującą program
„Poznań dla pszczół”
Współpraca z WZISS nad nową odsłoną broszury Poznań VIVA Senior;
Prace koncepcyjne nad promocją komiksu z serii Kajko i Kokosz wydanego w gwarze
poznańskiej;
Prace koncepcyjne nad kampanią promującą poznańskie organizacje samorządowe;
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Prace projektowe nad Systemem Informacji Miejskiej – współpraca z Plastykiem
Miejskim przy uzupełnianiu systemu, m.in. oznakowanie Dworca Autobusowego.

W zakresie Oddziału Komunikacji Społecznej:








9 marca 2020 r. – przygotowanie informacji z zakresu Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w zakresie osiągniętych wskaźników do zadań realizowanych
przez Gabinet Prezydenta;
10 marca – 31 marca 2020 r. - procedowanie zadań publicznych – przygotowanie umów
dla wyłonionych realizatorów i operatora regrantingu, w ramach otwartego konkursu ofert
nr 27/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” , na rok 2020 – w zakresie zadań:
Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - regranting i Tworzenie i wspieranie
Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki;
16 marca - 31 marca 2020r. - procedowanie zapytań ofertowych na realizację zadań:
- przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu organizowania
społeczności lokalnej z podziałem na edukację podstawową i zaawansowaną
dla realizatorów CIL, oraz - program edukacyjno – badawczego dotyczący mapy zasobów
i potrzeb społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością Centów Inicjatyw
Lokalnych;
od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. - trwają konsultacje społeczne Biura Koordynacji
Projektów i Rewitalizacji Miasta w sprawie projektu planu budowy ogólnodostępnych
stacji ładowania – konsultacje elektroniczne. W ustawie o elektromobilności i paliwach
alternatywnych wskazano, że na terenie Miasta Poznania minimalna liczba punktów
ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach
ładowania powinna wynosić 210.W związku z powyższym, a także mając na względzie
m.in. zapisy Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, w której wskazano wspieranie
rozwoju elektromobilności, powołano interdyscyplinarny Zespół ds. rozwoju sieci punktów
ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. W ramach działań
tego Zespołu wypracowano m.in. sposób dzierżawy gruntów pod ogólnodostępne stacje
ładowania w pasie drogi publicznej na warunkach określonych przez Miasto. W 2019 roku
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na dzierżawę gruntów dla 62 punktów
ładowania. W umowie z wyłonionym inwestorem stacji ładowania wskazano, że winien
on uruchomić usługę ładowania do dnia 31 grudnia 2020 roku. Biorąc pod uwagę 62 punkty
procedowane przez Zarząd Dróg Miejskich, a także 39 punktów istniejących oraz oficjalnie
planowanych do wybudowania do 31 grudnia 2020 roku przez inne podmioty, zachodzi
konieczność wykonania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla brakujących
109 punktów ładowania. Plan ten wg zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, powinien podlegać konsultacjom społecznym. Plan budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania zostanie ostatecznie ujęty m.in. w Strategii rozwoju
elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 (przygotowywanej w ramach
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dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej), której opiniowanie zaplanowano na przełomie kwietnia i maja 2020 roku.
Wszystkie 109 punktów ładowania, zostało zaproponowanych w pasie drogi publicznej.
Przy ich wyborze uwzględniono ww. 101 punktów ładowania istniejących i planowanych.
Wzięto również pod uwagę działania niektórych Spółdzielni Mieszkaniowych i PTBS,
które w przyszłości we własnym zakresie rozważają rozwój sieci stacji ładowania
na zarządzanych przez siebie terenach. Finalnie obowiązek budowy ww. 109 punktów
ładowania (zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania) spoczywa
nie na Mieście, a na operatorze systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
do końca marca 2020 r. – z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wszystkie ustalone na marzec konsultacje
związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zarówno
w I jak i II etapie zostały odwołane;
do końca marca 2020 r. – z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, odwołano - przesunięto realizację
konsultacji społecznych związanych z organizacją bezpośrednich spotkań z mieszkańcami
zarówno w formie warsztatowej jak i otwartych spotkań z mieszkańcami czy
z wykorzystaniem innych form konsultacyjnych wymagających gromadzenia się ludzi
w większych skupiskach;
marzec 2020 r. – Gabinet Prezydenta współpracuje w ramach możliwości z wydziałami
Urzędu Miasta Poznania i miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy organizacji
koncepcji planowanych w późniejszym terminie konsultacji społecznych;
procedowanie Zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021; przygotowanie
projektu uchwały RMP;
procedowanie zapytań ofertowych na realizację promocji tegorocznej edycji Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego.

5. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
W terminie od 10 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. nie odbyła się żadna uroczystość wręczenia
medali z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego z udziałem Pana Prezydenta.
Urząd Stanu Cywilnego realizując zadania zlecone gminie dokonał między innymi
następujących czynności:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadania
Sporządzone akty stanu cywilnego
Migrowane do aplikacji ŹRÓDO akty stanu cywilnego
Naniesione wzmianki
Sporządzone przypiski
Przyjęte uznania ojcostwa
Wydane odpisy aktów stanu cywilnego
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Ilość
846
1428
221
867
40
2630

7.

Wydane zaświadczenia:
potwierdzające uznanie ojcostwa
59
stwierdzające brak okoliczności wyłączających 41
zawarcie małżeństwa
stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można 2
zawrzeć małżeństwo
o stanie cywilnym
16
o nadaniu nr PESEL
494

6. W zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej:


Zaplanowana na 3-5 kwietnia 2020 r. już 22 akcja „Wiosenne prządki 2020” została
zawieszona z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem
się koronawirusem.
Jak co roku Wydział zabezpieczył na potrzeby akcji rękawice i worki.
W dniu 16 marca br. w odpowiedzi na apel o pomoc Szpitala zakaźnego im. J. Strusia
w Poznaniu, Wydział Gospodarki Komunalnej przekazał personelowi placówki
- 18 tysięcy par jednorazowych rękawic nitrylowych i 250 sztuk 120 litrowych worków
na odpady.
 Wydział koordynuje grupowe zakupy energii elektrycznej i paliwa gazowego
dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych. Zgodnie z zapisami umowy, stawki
jednostkowe co kwartał podlegają indeksowaniu i mogą zostać obniżone, w przypadku
zmiany cen na Towarowej Giełdzie Energii.
W związku z przeprowadzoną indeksacją cen energii elektrycznej, szacunkowe
oszczędności Poznańskiej Grupy Zakupowej w II kwartale to prawie 3,8 mln złotych,
z czego około 620 tysięcy złotych to oszczędności Miasta Poznań. Z tytułu indeksacji
w I kwartale, grupa zaoszczędziła ponad 1,1 mln złotych (Miasto Poznań – 180 tys.
złotych).
Analogiczne oszczędności Miasto Poznań osiągnęło z tytułu indeksacji cen paliwa
gazowego. Szacunkowe oszczędności w II kwartale wyniosą ponad 210 tysięcy złotych.
Jest to druga indeksacja cen gazu w 2019 roku, w I kwartale zaoszczędzono niemal 240 tys.
zł.
 W marcu na oficjalnej stronie internetowej Miasta Poznania uruchomiono nową zakładkę
„Gospodarka komunalna” w całości poświęconą działalności Wydziału Gospodarki
Komunalnej. W sekcji "Energia w mieście" znajdują się informacje na temat zadań
Oddziału Miejskiego Energetyka, szeroko rozumianej efektywności energetycznej czy
grupy zakupowej energii elektrycznej i paliwa gazowego. Ponadto w zakładce umieszczono
wiele porad dla mieszkańców dotyczących oszczędzania energii elektrycznej i ciepła,
a także wskazówki jak podłączyć nieruchomości do sieci cieplnej czy gazowej.
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Równolegle uruchomiono stronę „Poznań Pełen Energii” na portalu społecznościowym
Facebook. Misją fanpege’a jest szerzenie wiedzy z zakresu efektywności energetycznej,
a także odnawialnych źródeł energii i ekologii wśród Poznaniaków. Ponadto publikowane
treści poruszają tematykę związaną z zarządzaniem energią i racjonalnym
wykorzystywaniem jej zasobów oraz bezpieczeństwem energetycznym Poznania.
7. W zakresie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska:
 W wyniku działań Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska zostało usuniętych:

 8,4 ton zmieszanych odpadów pobudowlanych oraz 3,25 ton zużytych opon
z nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów,
 128 ton zmieszanych odpadów pobudowlnaych z nieruchomości przy ul. Romana
Maya,
 350 ton zmieszanych odpadów betonu z nieruchomości przy ul. Radojewo,
 650 ton odpadów w postaci mas ziemnych z nieruchomości przy ul. Gdyńskiej.


Udział Miasta Poznania po raz kolejny w akcji społecznej realizowanej przez Fundację WWF
– Godzina dla Ziemi, polegającej na symbolicznym zgaszeniu świateł na jedną godzinę,
w sobotę 28 marca br. Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF odbyła się pod hasłem
„Nie tamujmy rzek, niech płyną”. Jej celem była edukacja w zakresie ograniczenia
negatywnego wpływu działalności człowieka na naszą planetę.

8. W zakresie Wydziału Organizacyjnego:


Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania wydane od 2 marca do 20 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Poznania wydał 69 zarządzeń. Poniżej lista zarządzeń wraz z jednostkami
odpowiedzialnymi za ich realizację.

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia
1

186/2020/P
02.03.2020

2

189/2020/P
02.03.2020

W sprawie

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji
społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych
stacji ładowania oraz projektu „Strategii rozwoju elektromobilności
dla Miasta Poznania do roku 2035”.
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrażania
innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji smart city.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
BKPiRM
ZDM
GPrd
WOr

Numer
zarządzeni
Lp.
a
W sprawie
i data
podjęcia
190/2020/P w sprawie powołania pana Przemysława Terleckiego na stanowisko
3
03.03.2020 dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.
w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt
wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej –
191/2020/P
4
pieszo-jezdnie, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
03.03.2020
przestrzennego Podolany Zachód B w Poznaniu symbolem 19 KDDxs.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia
192/2020/P
5
kandydata na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkół
03.03.2020
Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147.
193/2020/P
6
w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok
05.03.2020
w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Koperskiej-Figaj do
194/2020/P pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Poradni
7
05.03.2020 Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego
42.
195/2020/P
8
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
05.03.2020
w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych
196/2020/P dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania
9
05.03.2020 przestrzennego „W rejonie ulicy Karpia – część wschodnia” w
Poznaniu.
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i dokonywania
oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania
197/2020/P
10
zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych,
06.03.2020
przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury
ogrodowej.

11

w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania zagrożeń
198/2020/P
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta
06.03.2020
Poznania.

12

w sprawie wyznaczenia pani Marty Lipińskiej do pełnienia w
199/2020/P
zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 110 w Poznaniu,
06.03.2020
ul. Świt 16a.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
WKl

ZDM

WOw
WBK

WOw

WGN
GPrd
MPU

DGR

Zastęca
Prezydenta
Miasta Jędrzej
Solarski
WZKB
WOw

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

W sprawie

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni
200/2020/P
Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, ul. Słowackiego
06.03.2020
54/56, panu Michałowi Stawrakakisowi.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
201/2020/P
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu,
06.03.2020
ul. Słowackiego 54/56.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
202/2020/P
nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul.
06.03.2020
Szczepankowo 74, pani Tamarze Przybyle-Bartczak.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
203/2020/P
Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu,
06.03.2020
ul. Szczepankowo 74.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XV
204/2020/P
Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego
06.03.2020
107.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność
205/2020/P
Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wandy,
06.03.2020
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych
206/2020/P dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania
06.03.2020 przestrzennego „W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego” w
Poznaniu.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób
207/2020/P
uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub
09.03.2020
umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku.
w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt
212/2020/P wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
09.03.2020 oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Spławie – rejon ulicy Glebowej” w Poznaniu symbolem 1KD-D.
208/2020/P w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
09.03.2020 Specjalnego nr 164 w Poznaniu, ul. Libelta 35, pani Ewie Borko.
209/2020/P w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
09.03.2020 Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu, ul. Libelta 35.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
WOw

WOw

WOw

WOw

WOw

WGN

GPrd
MPU

BSLk

ZDM

WOw
WOw

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia
24

25

26

27
28

29

30

31

W sprawie

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno210/2020/P
Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6,
09.03.2020
pani Annie Sobczak.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
211/2020/P
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana
09.03.2020
Brandstaettera 6.
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 39/2020 na
213/2020/P powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Ochrona
09.03.2020 i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295)” w 2020 roku.
w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty
214/2020/P
działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie
09.03.2020
„Centrum Warte Poznania” w roku 2020.
215/2020/P w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Programu opieki
09.03.2020 nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2021-2024.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2020 na
realizację zadań publicznych w roku 2020 w obszarze „Nauka,
216/2020/P
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
10.03.2020
realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą przy
ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych
217/2020/P
dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą
10.03.2020
„Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i
wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF
Poznania”.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, z siedzibą przy ul.
218/2020/P Warzywnej 19, 61-658 Poznań, środków trwałych dydaktycznych
10.03.2020 zakupionych w ramach projektu pod nazwą „Wyposażenie
placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny
sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
WOw

WOw

WZSS

WKl
WZSS

WOw

WZOU

WZOU

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia

32

219/2020/P
10.03.2020

33

220/2020/P
10.03.2020

34

222/2020/P
11.03.2020

35
36
37
38
39

40

41
42
43

W sprawie

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, z siedzibą przy ul.
Świt 25, 60-375 Poznań, środków trwałych dydaktycznych
zakupionych w ramach projektu pod nazwą „Wyposażenie
placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny
sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2020 na
powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu
przy ul. Unii Lubelskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.

221/2020/P
w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok
12.03.2020
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 38/2020) na
223/2020/P
wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze
12.03.2020
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
224/2020/P zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady
12.03.2020 Działalności Pożytku Publicznego.
226/2020/P
w sprawie powołania Zespołu MDR.
12.03.2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność
227/2020/P
Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Borsuczej,
13.03.2020
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność
228/2020/P
Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. św. Szczepana,
13.03.2020
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
229/2020/P
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława
13.03.2020
Chrobrego 105.
230/2020/P w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
13.03.2020 Przedszkola nr 144 w Poznaniu, os. Czecha 76.
231/2020/P w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 144 w
13.03.2020 Poznaniu, os. Czecha 76, pani Annie Kajdaniak.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację

WZOU

WZSS

WGN
WBK
WOr
WZSS
WZSS
WFn
WGN

WGN

WOw
WOw
WOw

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia
44
45
46

47

48

49

50

51

W sprawie

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu
232/2020/P
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28
13.03.2020
Czerwca 1956 r. nr 296/298, pani Magdalenie Rudzińskiej.
233/2020/P w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
13.03.2020 Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10.
234/2020/P w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 46 w
13.03.2020 Poznaniu, ul. Księżycowa 10, pani Hannie Pawlak.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia
235/2020/P kandydata na stanowisko dyrektora publicznego II Liceum
13.03.2020 Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny
Modrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10.
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia
225/2020/P
komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta –
14.03.2020
osiedlom.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 39/2020 na
powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze
236/2020/P
„Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w
16.03.2020
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295)” w 2020 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność
237/2020/P Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Koronnej i
16.03.2020 Piątkowskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste
w trybie bezprzetargowym.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2020 na
powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań
publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze:
238/2020/P
"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez
16.03.2020
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
WOw
WOw
WOw

WOw

WWJPM

WZSS

WGN

WZSS

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia

52

239/2020/P
16.03.2020

53

240/2020/P
17.03.2020

54

241/2020/P
17.03.2020

55

242/2020/P
18.03.2020

56
57

243/2020/P
18.03.2020
244/2020/P
18.03.2020

58

245/2020/P
18.03.2020

59

246/2020/P
18.03.2020

60

247/2020/P
20.03.2020

W sprawie

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 36/2020 na
powierzenie zadań miasta Poznania poprzez realizację zadań
publicznych w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku.
w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i
placówek oświatowych wychowanków i uczniów
niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym,
obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest
przez rodziców lub opiekunów prawnych.
w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Kokoszanek do pełnienia w
zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu,
os. Kosmonautów 107.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Jawornickiej 1,
61-161 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w
ramach projektu pod nazwą "Rozwój Infrastruktury Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".
w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do
spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.
w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do
spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs
nr 44/2020).
w sprawie skreślenia z listy osób uprawnionych do zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego utworzonej na 2020 rok.
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 41/2020 na
wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Ochrona i
promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 295)” w 2020 roku.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację

WZSS

WOw

WOw

WZOU

BNW
BNW
WZSS
BSLk

WZSS

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia

61

248/2020/P
20.03.2020

62

249/2020/P
20.03.2020

W sprawie

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania,
położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej
obręb Strzeszyn arkusz 04 działka 20/5 (Ba) pow. 1613 m² KW
PO1P/00124088/9.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania,
położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Zdzisława
Dworzeckiego obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/217 (RIVb) pow.
470 m² KW PO1P/00318232/1, obręb Golęcin arkusz 14 działka
1/218 (RIVb) pow. 546 m² KW PO1P/00318232/1.

Jednostka
odpowiedzialna za
realizację

WGN

WGN

W tym 4 jako kierownik Urzędu.
Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia

W sprawie

1

10/2020/K
w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020
05.03.2020

2

11/2020/K zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie
06.03.2020 Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania.
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Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
Kierownicy
miejskich
jednostek
organizacyjny
ch
WOr
dyrektorzy
biur i
wydziałów
UMP

Numer
zarządzeni
Lp.
a
i data
podjęcia

W sprawie

3

12/2020/K
w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020
10.03.2020

4

13/2020/K
w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020
12.03.2020

5

14/2020/K w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w
12.03.2020 Urzędzie Miasta Poznania.

6

15/2020/K w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
13.03.2020 Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych.

7

w sprawie ogólnej procedury postępowania w przypadku
16/2020/K
podejrzenia możliwości zarażenia się koronawirusem SARS-CoV18.03.2020
2.



Jednostka
odpowiedzialna za
realizację
Kierownicy
jednostek
organizacyjny
ch
Kierownicy
jednostek
organizacyjny
ch
WOr
dyrektorowie
biur i
wydziałów
WOr
BNW
WOr
dyrektorzy
biur i
wydziałów
UMP

Realizacja uchwał Rady Miasta Poznania:
Po każdej sesji rady Miasta Poznania, Prezydent przekazuje uchwały Rady do realizacji
właściwym wydziałom Urzędu Miasta Poznania oraz miejskim jednostkom
organizacyjnym. Dyspozycje w tym zakresie zapadają w ramach protokołowanych narad
Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem, które odbywają się raz
w tygodniu, w czwartki.
Prezydent, po sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 marca 2020 r. przekazał do realizacji
wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych łącznie 22 uchwały.
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Interpelacje i zapytania radnych:
Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta Poznania, stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu
Miasta Poznania, Przewodniczący Rady Miasta przynajmniej raz na kwartał informuje
Radę o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Od 2 marca do 20 marca 2020 r. radni złożyli 30 interpelacji i zapytań.



Pozostała działalność Wydziału Organizacyjnego:
 Miasto Poznań zostało koordynatorem polskiej sekcji Open&Agile Smart Cities
(OASC). Oprócz Poznania do polskiej sekcji OASC należą Gdańsk, Grudziądz oraz
Lublin. Współpraca miast skupi się na wymianie doświadczeń oraz wprowadzaniu
nowoczesnych technologii. Poznań dołączył do inicjatywy Open&Agile Smart Cities
w 2016 roku. Jest to organizacja mająca na celu rozpowszechnianie idei smart city,
związanej z rozwojem systemów interoperacyjnych dla miast oraz zapewnieniem
współpracy.
 Utworzenie wortalu Koronawirus: www.poznan.pl/koronawirus wraz z poradnikiem
w języku migowym. Udostępnianie najnowszych komunikatów i konferencji na żywo.
 ETO – implementacja narzędzi do otwierania plików doc, PDF i Excel
 Utworzenie wortalu Wybory Prezydenta RP 2020, wraz z system logowania do strony
(publikacji) dla operatorów obsługi wyborów.
 Utworzenia wortalu Gospodarka Komunalna: www.poznan.pl/gk
 Utworzenie wortalu Panel Obywatelski – www.poznan.pl/panelobywatelski
 Newsletter - przebudowa zgody na przetwarzanie danych
 Opracowanie poradnika jak tworzyć dostępne filmy dla osób niepełnosprawnych .
Akcja informacyjna wśród administratorów stron miejskich.

9. W zakresie Wydziału Oświaty:


Otwarty Konkurs Ofert 2020:
Zarządzeniem Nr 216/2020/P z dnia 10 marca 2020 roku Prezydent Miasta Poznania
dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych
przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

22



Koronawirus:
Od dnia 10 marca Wydział Oświaty rozpoczął działania wspierająco-informacyjne
skierowane do uczniów, nauczycieli i dyrektorów poznańskich przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych podczas trwającej epidemii koronawirusa.

10. W zakresie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej:


Kontakty instytucjonalne:
 Rada Unii Metropolii Polskich

W ramach współpracy w Unii Metropolii Polskich trwała analiza dokumentów
podsumowujących działania realizowane w 2019 roku. Ponadto Prezydenci miast
członkowskich kontaktowali się ze sobą w związku z zagrożeniem epidemicznym
koronawirusem. Odbyła się wideokonferencja prezydentów, w której uczestniczył Prezydent
Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Posiedzenie Rady zaplanowano na 31 marca.


Wdrożenie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+:
 Posiedzenie zespołu Think Tank

11 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie zespołu Think Tank dotyczące założeń opracowania
Polityki Mobilności oraz sytuacji związanej z koronawirusem. Posiedzenie odbyło się
z udziałem Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. Biuro
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przedstawiło prezentację pt. „Badanie ankietowe
i aktualizacja modelu ruchu”.
 Kampania informacyjna dot. płacenia podatków w Poznaniu
Od 23 marca 2020 r. trwa kampania informacyjna w Internecie zachęcająca do płacenia
podatków w mieście. Na portalach „jak dojadę”, „olx”, „Onet” i „wp” wyświetlają się banery
informacyjne. Kampanię zaplanowano do 30 kwietnia.



Współpraca ze środowiskiem akademickim i naukowym:
 Wykłady otwarte wybitnych naukowców i artystów w Poznaniu dofinansowane
przez Miasto

11 marca 2020 r. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
wykład otwarty pt: „Obturacyjny Bezdech Śródsenny - niedoceniony problem zdrowotny".
wygłosił Prof. Robert P. Skomro Profesor Skomro jest pulmonologiem i specjalistą zaburzeń
snu, Kierownikiem Katedry Pulmonologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Chorób Snu
na Uniwersytecie Saskatchewan w Saskatoon, Saskatchewan, (Kanada) oraz WicePrezydentem Kanadyjskiego Stowarzyszenia Badań nad Snem.
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 Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie
Rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę
doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".
Do konkursu zgłoszono 118 prac: 52 prac doktorskich i 66 prace magisterskie.
W kategorii prac doktorskich Kapituła przyznała 3 równorzędne nagrody w wys. 8 tys. oraz
8 wyróżnień. W kategorii prac magisterskich Kapituła przyznała 3 równorzędne nagrody
w wys. 4 tys. oraz 12 wyróżnień.
W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:
⁃

Emil Augustyn, za pracę doktorską pt: „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie
użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych”, obronioną
na Politechnice Poznańskiej.

⁃

Konieczna Natalia, za pracę doktorską pt: „Badanie wpływu hamowania telomerazy
za pomocą TMPyP4 na skuteczność leków przeciwnowotworowych w komórkach raka
piersi in vitro”, obronioną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.

⁃

Marcin Karczewski, za pracę doktorską pt: “New methods of describing
indistinguishability and its connections with quantum correlations”, obronioną
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:
⁃

Jakub Pielich, za pracę magisterską pt: „Analiza czasowo-kosztowa inwestycji zespołu
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Dziećmiarkach w ujęciu BIM”, obronioną
na Politechnice Poznańskiej.

⁃

Joanna Łopian, za pracę pt: „Aktywizm społeczny wobec kryzysu migracyjnego.
Praktyki integracyjno-pomocowe na rzecz uchodźców w Polsce”, obronioną
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu.

⁃

Katarzyna Pawlukiewicz, za pracę pt: „Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie
przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu GammaPoissona”, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym.

11. W zakresie Wydziału Sportu:
W związku z panującym w Polsce stanem epidemii koronawiursa Wydział Sportu UMP
zarekomendował wstrzymanie prowadzenia treningów/zajęć sportowych realizowanym przez
poznańskie kluby. Do Wydziału na bieżąco spływają informację o odwołanych/przełożonych
wydarzeniach. Przerwane, a w niektórych przypadkach zakończone przedwcześnie zostały również
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rozgrywki ligowe na poziomie seniorskim. Trwają prace nad rozwiązaniem umożliwiającym
wydatkowanie środków podmiotom zewnętrznym w innych terminach niż zakładano pierwotnie.
Ponadto stosując się do zaleceń rządowych wszystkie miejskie obiekty sportowe zostały zamknięte
do odwołania. Dotyczy to zarówno basenów, hal sportowych jak i boisk.
12. W zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:



W związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie, część spraw nie jest
realizowana.
W zakresie zadań związanych z pojazdami nadal realizowane są sprawy dotyczące:
- rejestracji nowych pojazdów,
- przyjmowania zgłoszeń zbycia pojazdów,
- przyjmowania zgłoszeń nabycia pojazdów,
- wydawania wtórników tablic rejestracyjnych,
- wydawania wtórników nalepek na szybę,
- wysyłane są również pocztą do właścicieli stałe dowody rejestracyjne,
- przyjmowane są wnioski i wydawane prawa jazdy dla kierowców zawodowych.





Składanie wniosków w powyższych sprawach możliwe jest poprzez ich złożenie
w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku budynku na ul. Gronowej 22a, ponadto
poprzez usługi elektroniczne, a zgłoszenie nabycia lub zbycia nawet zwykłym mailem.
W zakresie dowodów osobistych w wyjątkowych sytuacjach, przyjmowane są wnioski
i wydawane nowe dokumenty po wcześniejszym kontakcie mieszkańca z urzędnikami.

W sprawozdawczym okresie tj. 11.03.2020-31.03.2020 w WSOiUK zrealizowano:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rodzaj sprawy
Dowody osobiste
Meldunki (stałe i czasowe)
Wymeldowania
Decyzje dotyczące meldunku/wymeldowania
administracyjnego
Informacje/zaświadczenia o danych osobowych
Prawa jazdy
Dowody rejestracyjne
Pozwolenie czasowe
Tablice rejestracyjne
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców
Kontrole stacji kontroli pojazdów
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Liczba spraw
615
808
555
19
502
196
1655
1886
1515
2
2

Na dzień 24 marca 2020 r. w Poznaniu zameldowanych było 476.842 osób na pobyt stały i 14.832
osób na pobyt czasowy.
Od dnia 16.03.2020r kontrole przedsiębiorców nie są realizowane ze względu na bezpieczeństwo
pracowników związane z zagrożeniem wirusem COVID-19.
Po wyeliminowaniu zagrożenia kontrole zostaną wznowione.
13. W zakresie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych:
Lp.

Data

1.

16-18.03.2020

2.

18.03.2020

3.

25.03.2020

Osiedle

Opis

Inwestycje
Osiedla zarządzające W ramach działań prewencyjnych związanych
terenami
z zagrożeniem koronawirusem zamknięto
przekazanymi w
place zabaw i obiekty rekreacyjne na terenach
drodze zarządzeń
przekazanych osiedlom do korzystania.
Prezydenta Miasta
Poznania
podpisanie porozumienia z Zarządem
Komunalnych
Zasobów
Lokalowych
Grunwald Północ
dotyczącego modernizacji placu zabaw przy
ul. Świt.
Podpisanie
umowy
na
wykonanie
zagospodarowania terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Morasko – zadanie
realizowane
w
ramach
konkursu
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
jednostek pomocniczych Miasta – osiedli.

Morasko-Radojewo

14. W zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:




Z uwagi na aktualną sytuację w dniu 16.03.2020r zostały podjęte techniczne i organizacyjne
przygotowania w celu stworzenia dla grupy wybranych pracowników wydziału warunków
do wykonywania pracy zdalnej, w tym szczególnie dostępy do systemu MDOK oraz
zapewnienia zdalnego dostępu do zasobów ITSB,PPiMW MP dla wszystkich pracowników
OTSB.
Wypracowywana
została
propozycja
okresowego
przekazania
zarządzania
zasobami ITSB,PPiMW MP dla zewnętrznych podmiotów w przypadku zaistnienia
sytuacji braku możliwości zarządzania zasobami przez własnych pracowników.
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W dniu 17.03.2020 r. został przeprowadzony przez pracowników OTSB przegląd
techniczny wybudowanej przez Firmę AWOTEL infrastruktury telekomunikacyjnej
w rejonie ul. Piaskowej i Szyperskiej na potrzeby instalacji 4 kamer. Uwagi
z przeglądu zostały przekazane dla Wykonawcy, który usunie je do 20.03.2020r.
W dniu 13 marca zakończono kwalifikację wojskową.

15. W zakresie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:


W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy ofert na realizację zadania publicznego w obszarze
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 „Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania
placówek opiekuńczo-wychowawczych łączących zadania placówek typu
socjalizacyjnego i typu interwencyjnego” - 2 590 263,00 zł. Przyjęto do realizacji
1 ofertę.
 "Organizacja wypoczynku wiosenno-letniego, wypoczynku letniego i zimowego,
półkolonii, wsparcia środowiskowego, zajęć integracyjnych, warsztatów wspierających
lub spotkań świątecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży" - 56 000,00 zł. Przyjęto
do realizacji 5 ofert.
 "Wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego
na Piątkowie" - 65 000,00 zł. Przyjęto do realizacji 1 ofertę.
 W zakresie zdrowia publicznego:
 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190
ze zm.)”
wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego na 2020 r.
Kwota dotacji przyznanej dla realizatora projektu pn. „Aktywni i zdrowi” w ramach
zadania „Program prozdrowotny, zwiększający aktywność fizyczną mieszkańców,
przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym, takim jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca,
wady postawy” to 292 860,58 zł
 W zakresie integracji osób niepełnosprawnych:
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 37/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta
Poznania w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020.
Na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" przeznaczono kwotę
w wysokości 474 280 zł.
Zadanie stanowi realizację Programu. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

27

Minimalne oczekiwane rezultaty zadania:
 świadczenie usług asystenckich dla 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu
znacznym w wymiarze 4 480 godzin;
 świadczenie usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnościami w stopniu
umiarkowanym w wymiarze 6 720 godzin.
Okres realizacji zadania: od 16 marca do 31 grudnia br.


UWAGA! Sprawozdanie z działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się koronawirusa, ze względu na dynamicznie rozwijająca się sytuację,
zostanie przedłożone Radnym w dniu Sesji RMP.

16. W zakresie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:
W zakresie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miejska Pracownia
Urbanistyczna zrealizowała lub jest w trakcie realizacji następujących zadań, stanowiących
w kontekście społecznym istotny element działalności Miasta Poznania:









Konsultacje społeczne dotyczące projektów mpzp:
W ww. okresie nie odbyły się żadne konsultacje społeczne dotyczące projektów mpzp.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp:
 od 20.02.2020 r. do 20.03.2020 r. mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu,
 od 20.02.2020 r. do 20.03.2020 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego – część
północna" B w Poznaniu,
 od 05.03.2020 r. do 02.04.2020 r. mpzp "Podolany Południe"- część A w Poznaniu,
 od 12.03.2020 r. do 09.04.2020 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach mpzp:
 16.03.2020 r. mpzp "Podolany Południe"- część A w Poznaniu,
 17.03.2020 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu.
Publikacje uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:
 mpzp "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz.
2343 z dnia 10.03.2020 r.),
 mpzp dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu (Rocznik 2020,
poz. 2340 z dnia 10.03.2020 r.),
 mpzp "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 2339 z dnia
10.03.2020 r.),
 mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego
i ul. Bożydara w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 2807 z dnia 23.03.2020 r.).
Działania skierowane do studentów oraz młodzieży szkolnej:
Od początku marca Miejska Pracownia Urbanistyczna gościła na stażu dwóch studentów
gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu
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finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie za porozumieniem
z macierzystą uczelnią staże zostały zawieszone aż do odwołania zagrożenia
epidemicznego.
17. W zakresie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:
Pomiędzy Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Wydziałem Gospodarki
Komunalnej i Politechniką Poznańską zostało podpisane porozumienie w sprawie wspólnych
działań zmierzających do oceny potencjału solarnego Miasta Poznania. Interaktywna aplikacja
zostanie opracowana przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej na bazie udostępnionej
przez ZGiKM GEOPOZ mapie 3D. Narzędzie to zostanie udostępnione na portalu SIP Miasta
Poznania i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej aplikacji każdy
mieszkaniec Poznania będzie mógł określić potencjał swojego budynku w zakresie możliwości
produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.
Porozumienie to jest kontynuacją podpisanego w 2019 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Poznania Bartosza Gussa i Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza
Łodygowskiego porozumienia o współpracy w zakresie realizacji szeroko pojętej strategii
energetycznej Miasta Poznania, uwzględniającej ciągłą poprawę efektywności energetycznej.
Solarna mapa umożliwi również oszacowanie ilości energii, możliwej do wytworzenia
w przypadku zabudowy dachów budynków użyteczności publicznej instalacjami słonecznymi.
Nadzór merytoryczny ze strony Miasta nad realizacją zadań sprawować będzie Oddział
Miejskiego Energetyka, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.
18. W zakresie Zarządu Transportu Miejskiego:


Władze miasta podjęły intensywne działania mające profilaktycznie przeciwdziałać
rozpowszechnieniu się zarażeń koronawirusem. Działania prewencyjne i ograniczenia były
także wprowadzone w funkcjonowaniu transportu publicznego i obsłudze klienta ZTM:
 sukcesywnie, dostosowując komunikację do znacząco zmniejszonej mobilności
mieszkańców wprowadzono specjalny rozkład jazdy – z ograniczeniami na liniach
miejskich i podmiejskich;
 11 marca skrócono godziny funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta i Biur Obsługi
Klienta ZTM, a następnie - w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
na terenie kraju – 16 marca (do odwołania) zawieszona została możliwość osobistego
załatwiania spraw w POK-ach i BOK-ach ZTM


zawieszona została sprzedaż biletów przez kierowców na liniach ZTM;

 na terenie miasta zniesiono status przystanków na żądanie - w celu ograniczenia
kontaktu pasażerów z powierzchniami dotykanymi przez wiele osób.
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Wychodząc na przeciw potrzebom pasażerów wprowadzano tymczasowe rozwiązania
usprawniające obsługę klientów ZTM w okresie stanu zagrożenia epidemicznego:
 wprowadzono możliwość zdalnego potwierdzania uprawnienia do zwolnień i ulg;
 przypomniano o możliwości zwrotu biletów okresowych oraz wnioskowaniu o zwrot
kosztów poniesionych w związku z ich zakupem;
 zapewniona została obsługa zdalna poprzez kontakt telefoniczny i za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na bieżąco odpowiadano również na pytania nadsyłane
za pośrednictwem fanpage’a ZTM Poznań.








Poinformowano pasażerów o decyzji Rady Miasta związanej z przyjęciem projektu zmiany
taryfy biletowej ZTM. Nowa taryfa biletowa będzie obowiązywać od 1 lipca.
20 marca operator Poznańskiego Roweru Miejskiego zamontował i uruchomił stację PRM
na wyremontowanej ulicy Taczaka. Z powodu aktu wandalizmu tymczasowo (od 19 do 24
marca) nieczynna była stacja PRM Podgórna.
Rozpoczęto budowę nowego Punktu Obsługi Klienta ZTM i Punktu Nadzoru Ruchu MPK
przy pętli tramwajowej na Ogrodach. Z przyczyn technicznych, na okres prac budowlanych
zdemontowany został biletomat stacjonarny przy pętli.
ZTM wprowadza(ł) i informował o czasowych zmianach w organizacji transportu
publicznego z związku z prowadzonymi pracami oraz wydarzeniami:
 pomimo trwającego kryzysu związanego ze stanem epidemii, ZTM wspólnie z MPK
i PIM podejmowały wysiłek, aby realizować przyjęty plan prac inwestycyjnych
i remontowych. W zaplanowanych terminach udało się zacząć prace na DowboraMuśnickiego (od 16 marca) oraz na dworcu Rataje (od 23 marca). Skutkiem tych
działań były zmiany tras linii tramwajowych nr: 5, 13, 16 i 201 oraz zmiany
w komunikacji autobusowej miejskiej i podmiejskiej (część autobusów skierowano
do pętli Franowo);
 w związku z marcową zmianą kolejowych rozkładów jazdy wprowadzono korektę
rozkładu jazdy podmiejskich linii autobusowych numer 388 i 392.;
 z uwagi na budowę kanalizacji na ul. Krzesiny, wprowadzono zmianę tras linii nr 154,
196, 511 i 512;
 w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, od 23 marca, dla linii
149 wyłączony z użytkowania został przystanek „Czechosłowacka Tunel n/ż”.
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19. W zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej:
Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał typowe prace porządkowe z zakresu konserwacji
i utrzymania zieleni na powierzchni ogółem 427,49 ha ( 47 parków, Cmentarz Zasłużonych
Wielkopolan, 120 zieleńców ) polegające głównie na utrzymaniu porządku i utrzymaniu
alejek.
Ponadto :





Posadzono ponad 75 tys. kwiatów wiosennych na poznańskich kwietnikach m.in. w parku
im. A. Mickiewicza, parku im. F. Chopina, parku Cytadela, parku im. K. Marcinkowskiego,
parku im. St. Moniuszki, na pl. R. Kuklińskiego i al. Marcinkowskiego, przy Katedrze
Poznańskiej. Oglądać można różnobarwne bratki i pierwiosnki, niebieskie niezapominajki,
a także stokrotki w wielu odcieniach różu.
Zakończono prace naprawcze dotyczące alejki przy ul. Opolskiej/28 Czerwca 1956r,
W związku z koronawirusem (COVID–19) zamknięto i zabezpieczono place zabaw,
siłownie i boiska

20. W zakresie Palmiarni Poznańskiej:
Data
09-13.04.2020

Nazwa wydarzenia
Wystawa Motyli Preparowanych (nieczynna od 11.03 w związku
z zamknięciem Palmiarni w czasie pandemii)

27.03.2020

Konkurs dla dzieci “Napisz do Palmiarni!” (w przygotowaniu, planowane
ogłoszenie w Internecie marcu)

21. Poznańskie Centrum Świadczeń:


Punkty Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń:
W związku z przypadkami zachorowań na chorobę COVID-19 wywołaną przez
koronawirusa od dnia 13 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. PUNKTY OBSŁUGI
KLIENTA POZNAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ przy ul. Wszystkich
Świętych 1 oraz ul. S. Małachowskiego 10 są zamknięte. Obsługa klientów odbywa się
tylko i wyłącznie telefonicznie pod dedykowanymi numerami telefonów
tj. 61 878 45 03 oraz 61 878 45 04. Każdy mieszkaniec ma możliwość załatwiania swoich
spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem Profilu
zaufanego lub eBankowości. Ponadto pytania dotyczące świadczeń można kierować na
adres swiadczenia@pcs-poznan.pl. W związku z niedostępnością bezpośredniej obsługi
wszystkie osoby, które otrzymały wezwanie o uzupełnienie dokumentacji z zakresu
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świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych (500+) z terminem
14 dniowym na ich dostarczenie mają obligatoryjnie wydłużony termin
na dostarczenie dokumentów - termin wydłużono do 30 dni. W komunikatach
dla mieszkańców Centrum przypomina, że świadczenie wychowawcze (500+)
wnioskodawca otrzymuje od dnia narodzin dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony
w terminie 3 miesięcy od dnia jego narodzin, dlatego też nie ma konieczności składania
wniosku bezpośrednio w miesiącu urodzenia dziecka. Wypłata świadczeń dla mieszkańców
odbywa się zgodnie z ustalonymi terminami w publikowanym i ogólnodostępnym
harmonogramie, który został zamieszczony na stronie internetowej. Nie ma żadnych
zagrożeń związanych z opóźnieniami w przekazywaniu należnych świadczeń
mieszkańcom.


Działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych:
W związku z przypadkami zachorowań na chorobę COVID-19 wywołaną przez
koronawirusa od dnia 12 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. CENTRUM INICJATYW
RODZINNYCH W POZNANIU jest zamknięte. Klienci, którzy w tym czasie zechcą
odebrać Kartę Dużej Rodziny mogą zgłaszać się do punktu obsługi klienta Poznańskiego
Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1. Przed podjęciem decyzji o odbiorze
karty mieszkańcy proszeni sią o rozważenie czy Karta jest im aktualnie niezbędna, mając
na uwadze obecną sytuacje związaną z zagrożeniem zarażeniem się koronawirusem.
Centrum zachęca do odbioru Kart w późniejszym terminie, jednak nie wyklucza
możliwości jej odebrania w trakcie ww. zamknięcia oddziału. Do dyspozycji mieszkańców
jest obsługa telefoniczna. Ponadto wszelkie zapytania można kierować na adres: cir@pcspoznan.pl lub za pośrednictwem Facebooka. Centrum Inicjatyw Rodzinnych przygotowało
i rozesłało 3 Newslettery Centrum z informacjami o koronawirusie w Poznaniu
z uwzględnieniem oferty online dla rodzin. Od 23 marca 2020 r. realizowany jest projekt
„Czytam i Czuję #zostańwdomu”, codziennie o godz. 10:30 znani poznaniacy czytają
dzieciom za pośrednictwem nadesłanych przez siebie filmików, które zamieszczane są na
profilu facebookowym Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Po czytaniu zamieszczane są także
propozycje warsztatowe do realizowania w domu. Ponadto CIR przygotowało serię
artykułów dla rodziców, którzy zostają z dziećmi w domu. Cykl ten stanowi zbiór
informacji i inspiracji dla rodziców jednocześnie promuje pozostawanie
w domu (data publikacji: 11.03 – Jak skutecznie myć ręce i rączki?, data publikacji:
12.03 - W domu z przedszkolakiem, data publikacji: 13.03 - Na czym warto spędzać czas
w Internecie. Data publikacji: 13.03 - #zostańwdomu #czytajksiązki #dombajek, data
publikacji: 17.03 - Zróbmy to razem! Czyli kuchnia nie tylko dla dorosłych, data publikacji:
20.03 – Czy spacer z dzieckiem jest bezpieczny?, data publikacji 24.03 - Zielono
i
wiosennie
w
domu.
W
ramach
działalności
CIR
opracowano
i rozdysponowano informacji na temat koronawirus 2019-nCoV, materiał miał charakter
poradnika i zachęcał do podejmowania prawidłowych działań profilaktycznych.
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Wnioski o dodatek mieszkaniowy:
W związku z zamknięciem punktów obsługi klienta Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych, a tym samym brakiem możliwości potwierdzenia przez zarządcę wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego istnieje możliwość złożenia niepotwierdzonego
wniosku (z pozostałymi wymaganymi dokumentami). Wnioski z uwagi na zamknięcie
punktów obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń w dniach od 13 marca 2020 r.
do 27 marca 2020 r. mieszkańcy mogą składać przesyłając je w formie elektronicznej (skan
lub zdjęcie wniosku) na adres swiadczenia@pcs-poznan.pl lub przesyłką pocztową.
Po ponownym otwarciu punktów obsługi klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń
pracownicy PCŚ skontaktują się z każdym z klientów w celu ustalenia dalszego trybu
postepowania w zakresie dodatku mieszkaniowego. Natomiast osoby, które nie mają
możliwości przekazania wniosku za pomocą narzędzi elektronicznych lub drogą pocztową
proszone są o kontakt z Pracownikami Poznańskiego Centrum Świadczeń
pod wyznaczonymi numerami telefonu, gdzie w trakcie telefonicznej obsługi każda sprawa
zostanie omówiona oraz zostanie ustalony sposób złożenia wniosku o świadczenie.

22. Zakład Lasów Poznańskich:
Poznańskie Inwestycje Miejskie będące inwestorem zastępczym zadania pn. „Poznawcze
szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek”, przystąpiły do prac odbiorowych
ścieżki w koronach drzew, będącej ostatnim elementu etapu drugiego przedmiotowego
zadania. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, obiekt zostanie udostępniony mieszkańcom.

Ścieżka w koronach drzew – konstrukcja
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23. Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania:









W sprawozdawanym okresie strażnicy Straży Miejskiej Miasta Poznania realizowali
zadania ustawowe, w szczególności dotyczące ochrony spokoju i porządku w miejscach
publicznych, współdziałania z właściwymi podmiotami w celu ratowania zdrowia lub życia
oraz kontroli ruchu drogowego. Ponadto wykonywali zadania uchwalone przez Radę
Miasta Poznania w aktach prawa miejscowego.
Po wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce działania strażników prowadzone były w sposób
ograniczony, adekwatny do priorytetów zadań i stanu osobowego.
Realizując działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, po wskazaniu takiej potrzeby przez lekarzy lub ratowników medycznych,
przewieźli 34 osoby do wytrzeźwienia w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych na ulicy
Podolańskiej, 1 do placówki medycznej oraz I do placówki opiekuńczej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym strażnicy samodzielnie,
jak również na podstawie 115 zgłoszeń mieszkańców, kontrolowali miejsca bytowania
bezdomnych.
Do realizacji bieżących działań w szerokim zakresie wykorzystywano pracę operatorów
monitoringu miejskiego, którzy zaobserwowali 234 zdarzenia wymagające podjęcia
interwencji, przekazując je do załatwienia właściwym terytorialnie referatom Straży
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Miejskiej Miasta Poznania (216) lub komisariatom Policji (18). Największą ilość zdarzeń
(98) odnotowano na stanowisku operatorów na Starym Mieście. Na podstawie
prowadzonych obserwacji zatrzymano 5 osób - 4 posiadające substancje psychoaktywne
oraz sprawcę rozboju i kradzieży.
W sprawozdawanym okresie strażnicy nie zabezpieczali zaplanowanych 9 zgromadzeń
lub imprez, z powodu odwołania ich przez organizatorów.
Podczas patroli strażnicy miejscy kontrolowali porządek w ruchu drogowym,
w szczególności zwracając uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniające
poruszanie się użytkownikom dróg oraz podejmując zgłoszone interwencje związane
z naruszeniem zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd.
Ponadto wykonywali zadania bieżące, wynikające ze zgłoszonych 2.528 interwencji,
z czego największa liczba dotyczyła wykroczeń w ruchu drogowym — 1.227, ochrony
środowiska i gospodarki odpadami — 368, zagrożeń życia i zdrowia — 264, zwierząt —
202, zakłócenia porządku publicznego — 185 oraz awarii - 76.

Planowane zadania:
 działania informacyjne podejmowane na terenie miasta, związane z ograniczeniami
po wprowadzeniu stanu epidemii,
 kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, wymagających pomocy właściwych
instytucji miejskich,
 działania ujawniające nieprawidłowości podczas spalania odpadów w domowych
instalacjach grzewczych.
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