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Informacja Prezydenta Miasta Poznania o ważniejszych bieżących sprawach
i zamierzeniach dotyczących Miasta oraz o podjętych pracach
w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej Rady 21 stycznia 2020 r.

1. W zakresie Biura Kontroli:


















Rozpoczęto kontrole w Przedszkolu nr 15 i 48 w zakresie ujmowanie operacji gospodarczych
w księgach rachunkowych w 2019 r.;
Rozpoczęto 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.;
Rozpoczęto kontrole w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 2 w połączeniu
z Przedszkolami nr 42, 51 i 54, Szkołą Podstawową nr 84, a także w Pływalni Atlantis
w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia na podstawie doboru próby;
Rozpoczęto kontrolę w Estradzie Poznańskiej w zakresie zamówień publicznych;
Rozpoczęto kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zawieranych
przez Miasto długoletnich umów najmu/dzierżawy/wydawania zgód na długoletni najem
nieruchomości przez trwałych zarządców;
Prowadzono kontrolę w Przedszkolu nr 116 w zakresie gospodarowania środkami
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
Prowadzono kontrole w DPS Bukowska, DPS Konarskiego, DPS Ugory, DPS
Niedziałkowskiego i CUW-ie w zakresie przepływu środków pieniężnych i ujmowania
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych z nimi związanych;
Prowadzono kontrolę w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie wybranych
aspektów udzielania i rozliczania dotacji dla żłobków niepublicznych;
Prowadzono kontrolę w Zakładzie Lasów Poznańskich w zakresie systemu wynagradzania
pracowników z uwzględnieniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
Prowadzono kontrolę w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w zakresie systemu wynagradzania
pracowników;
Prowadzono kontrolę w zakresie wydatkowania przez jednostki oświatowe środków
dysponowanych przez osiedla;
Zakończono kontrolę w Wydziale Kultury w zakresie rozliczania udzielonych dotacji miejskim
instytucjom kultury;
Zakończono kontrolę w Zakładzie Robót Budowlanych w zakresie wybranych aspektów
organizacji i funkcjonowania jednostki;
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Zakończono kontrolę w Teatrze Polskim w zakresie struktury organizacyjnej, systemu
wynagradzania i wydatkowania środków na wynagrodzenia.

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w Biurze Kontroli dotyczących kontroli
prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w okresie od 21 stycznia do 25 lutego 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 18 lutego br. dokument ten nie wpłynął do UMP.
Archiwum Państwowe w Poznaniu przeprowadziło czynności kontrolne dotyczące
postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład zasobu archiwalnego
i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Miasta Poznania.
Kolejnym etapem procedury kontroli jest przekazanie przez organ kontrolujący protokołu
z kontroli. Do 18 lutego br. dokument ten nie wpłynął do UMP.
Zespół kontrolerów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadził czynności
kontrolne trwałości rezultatów projektu pn. „Rodzice powracający do pracy po przerwie
związanej z urodzeniem i/ lub wychowaniem dziecka”, realizowanego w mieście Poznaniu
od 1.06.2013 do 31.12.2014 r. W informacji pokontrolnej z 19 grudnia 2019 r. organ
kontrolujący potwierdził, że Miasto Poznań utrzymało trwałość rezultatów po zakończeniu
realizacji projektu (w okresie 5 lat po zakończeniu projektu).
W dniu 22 stycznia br. do UMP wpłynęło wystąpienie pokontrolne w związku
z przeprowadzoną kontrolą Wojewody Wielkopolskiego „Prawidłowość wykorzystania
i rozliczania dotacji celowych udzielonych Miastu Poznaniu na realizację Indywidualnego
Programu Integracji Cudzoziemców, o którym mowa w art. 93 ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej” od 4 do 17 grudnia 2019 r. W doręczonym wystąpieniu organ kontroli
ocenił pozytywnie wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania,
pomimo stwierdzonej nieprawidłowości (opóźnienia w przekazywaniu środków osobom
uprawnionym).
W dniu 24 stycznia 2020 r. do Prezydenta Miasta wpłynęła prośba Najwyższej Izby Kontroli
Delegatura w Olsztynie o informację w związku z przygotowywaną kontrolą dotyczącą
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych.
Wyczerpująca informacja w przedmiotowej sprawie została przekazana Delegaturze NIK
w Olsztynie w dniu 29 stycznia br.
W dniu 10 lutego br. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu zakończyła rozpoczęte
w dniu 2 grudnia 2019 r. w UMP badania kontrolne w zakresie kontroli P/19/109 „Centralizacja
podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego”. Oczekujemy na wystąpienie
pokontrolne.
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2. W zakresie Biura Obsługi Inwestorów:
 23.01.2020
W Poznaniu odbyły się BSS Forum i Gala Outsouricng Stars - wydarzenia dla sektora usług
nowoczesnych. Miasto Poznań/Biuro Obsługi Inwestorów było ich współorganizatorem. BSS
Forum otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Bartosz Guss, Galę Outsourcing Stars
Prezydent Jacek Jaśkowiak. Zastępczyni Dyrektor BOI Katarzyna Sobocińska wzięła udział
w panelu dyskusyjnym pt. "Poznań, Polska, Europa, Świat na mapie BSS. Podczas gali Poznań
otrzymał nagrodę Outsourcing Stars dla najlepszego miasta w Polsce dla sektora usług dla biznesu.
 3-14.02.2020
W terminie od 3 lutego do 14 lutego 2020 Biuro Obsługi Inwestorów prowadziło nabór
dedykowany wielkopolskim przedsiębiorcom z branży game development.
Nabór ma na celu wyłonienie 3 studiów które wezmą udział na stoisku wielkopolskim
współfinansowanym przez Miasto Poznań na konferencji Nordic Game 2020.
Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "ZaGRAjmy w Wielkopolsce - promocja gospodarcza
Województwa Wielkopolskiego". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 1: Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Podziałanie
1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
 12.02.2020
Udział w ABSL Poznań Chapter - cyklicznym spotkaniu poznańskiego oddziału stowarzyszenia
ABSL - Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Jest to spotkanie poznańskich inwestorów
z sektora usług nowoczesnych. Ze strony Miasta przedstawiono aktualne działania BOI na rzecz
inwestorów.
 13.02.2020
Wizyta w firmie Sollers Consulting - inwestor z branży IT. Spotkanie w ramach opieki
poinwestycyjnej, omówiono możliwości wsparcia ze strony BOI i współpracę promocyjną.
 16 - 19.02.2020
Udział Miasta w konferencji OWS 2.0: New Revolution (konferencja skupiająca przedstawicieli
sektora usług nowoczesnych) w Orlando, USA. W ramach konferencji Miasto miało swoje stoisko,
na którym promowano potencjał ekonomiczny Poznania. Przedstawiciele Miasta wzięli udział
w specjalnej sesji networkingowej, która polegała na indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi
inwestorami zagranicznymi, a także w wykładach i sesjach tematycznych.
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3. W zakresie Biura Spraw Lokalowych:


W dniu 21 stycznia 2020 r. Pani Renata Murczak Dyrektor Biura spraw Lokalowych brała
udział w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich. Tematem spotkania
był program „Mieszkanie plus” i możliwości wprowadzenia ułatwień dla samorządów
w realizacji przedsięwzięć mieszkaniowych.



W dniu 10 lutego 2020 r. została zawarta umowa dotycząca partycypacji Miasta Poznania
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (wtórne zasiedlenie) przy ul. Murawa 37b
z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które zwiększy
zasób lokali przeznaczonych dla Seniorów.



W dniach 5-7 lutego 2020 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Forum
Spraw Społecznych stowarzyszenia Eurocities, którego Miasto Poznań jest członkiem.
W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Biura Spraw Lokalowych będąca zastępcą
przewodniczego grupy roboczej dot. bezdomności stowarzyszenia Eurocities.
Eurocities to organizacja typu non profit z siedzibą w Brukseli skupiająca samorządy
z ponad 140 największych miast Europy i ponad 45 miast partnerskich. Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania Pan Bartosza Guss w dniu 29 sierpnia 2019 r. podpisał przysięgę Miasta
Poznania w sprawie przyjęcia zasad i praw wyrażonych w Europejskim Filarze Praw
Socjalnych w ramach mieszkalnictwa i pomocy dla bezdomnych.
Na spotkaniu zostały omówione między innymi: strategia Forum Spraw Społecznych
na rok 2020, plany pracy wraz z metodyką działania poszczególnych grup roboczych
na rok 2020 oraz zasady procedowania przy przyjmowaniu zobowiązań danego miasta
w zakresie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
Na spotkaniu omówiono również zasady działania mechanizmu „Europejskiego semestru”,
pozwalające państwom członkowskim koordynować politykę gospodarczą. „Europejski
semestr” to narzędzie działające w oparciu o tabelę wskaźników, które umożliwia
zidentyfikowanie państw, w których mogą występować zakłócenia równowagi gospodarczej
i w odniesieniu do których Komisja Europejska powinna przeprowadzić dalszą szczegółową
ocenę sytuacji.

4. W zakresie Gabinetu Prezydenta:
W zakresie Oddziału Reprezentacji Prezydenta oraz Protokołu Dyplomatycznego
W okresie sprawozdawczym Oddział organizował lub współorganizował następujące
uroczystości i wydarzenia:
 22 stycznia 2019 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka
w Konferencji "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju - Technologia, Środowisko, Inwestycje".
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 23 stycznia 2019 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka w Gali
Outsourcing Stars.
 24 stycznia 2020 r. na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu miał miejsce pogrzeb śp. Lecha
Raczaka, współzałożyciela Teatru Ósmego Dnia. W pogrzebie udział wziął Prezydent Miasta
Poznania, pan Jacek Jaśkowiak.
 27 stycznia 2019 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka w inauguracji
skweru imienia asp. Michała Tomiaka.
 28 stycznia 2020 r. – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka
z Wicemistrzem świata w wioślarstwie - Wiktorem Chabelem i wręczenie stypendium Miasta
Poznania na 2020 r.
 28 stycznia 2020 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Stanisława Lorenca byłego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Mszy pogrzebowej udział wziął Sekretarz
Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm. W ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Jasna Rola,
na Naramowicach, władze miasta Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Mariusz
Wiśniewski.
 30 stycznia 2020 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się noworoczne spotkanie
Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka z Poznańskim Korpusem Konsularnym.
W corocznym spotkaniu udział wzięli członkowie Poznańskiego Korpusu Konsularnego.
Prezydentowi towarzyszyli: jego zastępcy – pan Mariusz Wiśniewski, pan Jędrzej Solarski,
pani Katarzyna Kierzek-Koperska oraz pan Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania
i pani Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania. Podczas spotkania Konsulowie podziękowali
za wsparcie swych działań w minionym roku oraz zaprezentowali priorytety aktywności
na następne miesiące, omawiając zwłaszcza te przedsięwzięcia, przy organizacji których
potrzebna będzie pomoc, wsparcie i współpraca z Miastem.
 3 lutego 2020 r. – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka z panem
Bhudev Sharma, który wyniósł z płonącego budynku swojego niepełnosprawnego sąsiada.
 4 lutego 2020 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka w Gali Otwarcia
i Wręczenia Nagród BUDMA 2020 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
 4 lutego 2020 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka
w Noworocznym przyjęciu Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec
w Gdańsku.
 5 lutego 2020 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka w Konferencji
gospodarczej "Kierunki 2020. Zielona odpowiedzialność biznesu. Czy biznes odpowiedzialny
środowisku się opłaca?"
 6 lutego 2020 r. Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-Koperska
spotkała się z Ambasador Indonezji, panią Siti Nugraha Mauludiah. Podczas spotkania
rozmawiano m.in. o 65-leciu nawiązania dyplomatycznych relacji między Indonezją i Polską
oraz organizacji w Poznaniu Dnia Indonezji w drugiej połowie roku. Poruszono także kwestię
możliwości współpracy między Indonezją a miastem.
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 10 lutego 2020 r. odbyły się obchody 80. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków
na Sybir. Przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru miała miejsce uroczystość okolicznościowa
oraz ceremonia złożenia kwiatów. Organizatorem uroczystości był Związek Sybiraków
Oddział Poznań. W Mszy Św. i uroczystości przy pomniku udział wziął Sekretarz Miasta
Poznania, pan Stanisław Tamm.
 10 lutego 2020 r. – spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka
z Fredericiem Petit, francuskim posłem, przewodniczącym francusko-polskiej grupy przyjaźni
parlamentarnej.
 13 stycznia 2020 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka
w posiedzeniu Zarządu i Rady Metropolii Poznań.
 20 lutego 2020 r. – współorganizacja wraz z Radą Jezyka Polskiego przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk oraz Centrum Kultury Zamek debaty z okazji Dnia Języka Ojczystego.
Podczas debaty, organizowanej w Poznaniu, poruszone zostały zagadnienia związane
z tegorocznym tematem „Język a wykluczenie”. Podczas debaty miasto reprezentował
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Jędrzej Solarski.
 21 lutego 2020 r. - odbyły się uroczystości związane z obchodami 78. rocznicy Akcji
„Bollwerk”. Pierwszym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez
młodzież Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu.
Następnie złożono kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym Akcję Bollwerk.
W uroczystościach udział wzięli, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz
Wiśniewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania, pan Grzegorz Ganowicz.
 23 lutego 2020 r. odbyły się obchody 75. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk
o Poznań. O godz. 10.00 na Cmentarzu Komunalnym na Miłostowie odbyła się ceremonia
złożenia kwiatów w kwaterach żołnierzy polskich, radzieckich oraz niemieckich. Władze
miasta Poznania reprezentowała Zastępczyni Prezydenta, pani Katarzyna Kierzek-Koperska.
O godz. 12.00 odbyły się centralne uroczystości rocznicowe na poznańskiej Cytadeli. Kwiaty
pod Pomnikami: Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców oraz Żołnierzy Alianckich złożył
Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. W spotkaniu z kombatantamicytadelowcami w Sali Błękitnej udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,
pan Jędrzej Solarski.

W zakresie Oddziału Promocji
 Prace koncepcyjne nad tegoroczną odsłoną projektu promującego szkolnictwo zawodowe
wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych „Szacun dla Zawodowców”
 Prace realizacyjne nad kampanią informacyjną dot. recyklingu oraz redukcji plastiku
w mieście w ramach akcji #Poznańbezplastiku;
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 Współpraca z Biurem Poznań Kontakt nad promocją nowej usługi – obsługi infolinii
w języku ukraińskim;
 Współpraca z BKPIRM w zakresie stworzenia ulotki dot. opaski nadwarciańskiej;
 Prace realizacyjne nad wprowadzeniem do konkursu Art Of Packaging kategorii
„opakowanie na rogal Marciński”;
 Współpraca z WDGIR nad identyfikacją wizualną projektu „Poznań dla pszczół” oraz nad
nowym layoutem newslettera;
 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 projektowe nad identyfikacją wizualną konsultacji społecznych;
 Współpraca z WK nad nową identyfikacją wizualną konkursu Centrum Warte Poznania;
 Prace projektowe nad Systemem Informacji Miejskiej – współpraca z Plastykiem Miejskim
przy uzupełnianiu systemu, m.in. oznakowanie Dworca Autobusowego, parkometrów oraz
stref płatnego parkowania.
W zakresie Oddziału Komunikacji Społecznej:
Poznański Budżet Obywatelski:
 22 stycznia 2020 –

odbyło się spotkanie przedstawicieli Gabinetu Prezydenta

z przedstawicielami Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wydziału Organizacyjnego,
Zarządu Transportu Miejskiego, Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska oraz PCSS
dotyczące realizacji projektu, który zwyciężył w PBO20, pn.: "Skończmy ze smogiem
w Poznaniu". Spotkanie dotyczyło wypracowania modelu informowania mieszkańców miasta
o stanie i jakości powietrza.
 24 stycznia 2020 – odbyło się spotkanie przedstawicieli Gabinetu Prezydenta z Zespołem
ds. Plażojady. Spotkanie dotyczyło wypracowania koncepcji wyglądu plaży nad jeziorem
kierskim z uwzględnieniem elementów małej i dużej architektury
 10 lutego 2020 – przedstawiciele Gabinetu Prezydenta wzięli udział w konferencji dla miast
na prawach powiatu, dotyczącej funkcjonowania budżetów obywatelskich w kontekście
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nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Celem konferencji była wymiana doświadczeń
i próba wypracowania spójnych rozwiązań prawnych w przedmiotowej kwestii.
 18 lutego 2020 – Gabinet Prezydenta przedstawi wyniki ewaluacji Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2020 na posiedzeniu Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania; nastąpi również przedstawienie koncepcji
zmian w Zasadach PBO21
Kejter też Poznaniak:
 luty 2020 – Gabinet Prezydenta w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej
i Wydziałem Organizacyjnym prowadzi prace dotyczące przebudowy strony internetowej
„Kejter też poznaniak”.
Konsultacje społeczne:
 16 stycznia 2020 – zakończył się I etap konsultacji społecznych Biura Koordynacji Projektów
i Rewitalizacji Miasta dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta
Poznania. Plan Mobilności oraz Polityka Mobilności zastąpi dokumenty, które obecnie
regulują kwestie transportu w Poznaniu - m.in. Politykę Transportową Miasta z 1999 r.
i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz uwzględni Plan
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025 oraz
kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej. Większość z nich wymaga aktualizacji
i nowego, obszernego przeanalizowania tematu. Plan Mobilności będzie kompleksowym
dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania
się w obrębie miasta Poznania oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju. W tworzeniu
dokumentu będą brać udział zarówno eksperci, jak i przedstawiciele różnych organizacji
i środowisk. Powstanie on do listopada 2020 roku. Na potrzeby projektu została stworzona
dedykowana strona internetowa www.poznan.pl/mobilnosc oraz identyfikacja wizualna.
W I etapie konsultacji społecznych
 13 stycznia 2020 r. organizatorów konsultacji można było spotkać także na mieście,
przy ul. Półwiejskiej - w specjalnym punkcie informacyjnym, w którym można było pobrać
materiały nt. Planu Mobilności oraz ulotki informacyjne dotyczące konsultacji społecznych
Planu. 14 stycznia 2020 r. odbyły się spotkania z: przedstawicielami wydziałów Urzędu
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Miasta

Poznania,

miejskich

jednostek

organizacyjnych

i

spółek

wraz

z ekspertami, przedstawicielami rad osiedli. 15 stycznia 2020 r. zorganizowano spotkanie,
w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy określonych
grup społecznych, a 16 stycznia 2020 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy
pl. Kolegiackim 17 odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców.
 16 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej przeprowadziło również spotkania
konsultacyjne dla dzieci i młodzieży, ktore odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 75.
Podczas spotkań pracowano z dziećmi z wykorzystaniem metod animacyjnych dostosowanych
do tematu oraz wieku uczestników. Wykorzystano: budowanie wizji Poznania 2030 roku,
dyskusję wokół plakatów, samodzielne odpowiedzi dzieci. Od 30 marca 2020 planowany jest
II etap konsultacji.
 23 stycznia 2019 r. – udział Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka
w posiedzeniu Zespołu konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych Miasta - osiedli.
 do 31 stycznia 2020 – Zarząd Dróg Miejskich opublikował decyzje dotyczące ul. Kolejowej
w

Poznaniu

w

oparciu

o

prowadzone

przez

Gabinet

Prezydenta

wspólnie

z Zarządem Dróg Miejskich konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy Kolejowej.
28 listopada 2019 r. Gabinet Prezydenta zorganizował spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami Osiedla Św. Łazarz. Spotkanie odbyło się w formule spotkania otwartego
i formule warsztatowej - bezpośrednich rozmów przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich,
jednostek miejskich i projektantów z mieszkańcami. Zgłoszono 60 uwag, które dotyczyły
zwłaszcza: linii autobusowej na ul. Kolejowej, skrzyżowania ul. Kolejowej i Potockiej,
zieleni, wykorzystania elementów istniejącej nawierzchni przy przebudowie. Ostateczna
wersja dokumentacji przygotowana została po przeanalizowaniu uwag mieszkańców,
zgłoszonych podczas konsultacji społecznych w grudniu 2019 roku. Kolejnym krokiem będzie
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Spośród 27 wiadomości email i 14 pism,
które wpłynęły do Zarządu Dróg Miejskich w ramach opiniowania koncepcji przebudowy
ul. Kolejowej wyodrębniono 57 propozycji zmian. Mieszkańcy najczęściej zwracali uwagę
na kwestie poprowadzenia ul. Kolejową linii autobusowej, poprawy bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu z ul. Klaudyny Potockiej i dodatkowego spowolnienia ruchu. Postulowano
również zwiększenie nasadzeń zieleni oraz wykorzystanie przy przebudowie istniejących płyt
granitowych i kostki brukowej. Wszystkie przesłane propozycje zostały przeanalizowane
przez projektantów, wydział merytoryczny Zarządu Dróg Miejskich odpowiedzialny
9

za przygotowanie inwestycji, a także skonsultowane z Radą Osiedla Św. Łazarz. W wyniku
tych analiz zdecydowano o uwzględnieniu w ostatecznej wersji koncepcji zmian dotyczących:
linii autobusowej, skrzyżowania ul. Kolejowej i Klaudyny Potockiej, dodatkowego
spowolnienia ruchu, zwiększenia nasadzeń zieleni, zastosowania istniejących materiałów.
Kolejnym krokiem w procesie przygotowań do przebudowy ul. Kolejowej będzie opracowanie
projektu

budowlano-wykonawczego,

ze

wszystkimi

niezbędnymi

zezwoleniami

i uzgodnieniami. Przygotowany zostanie również kosztorys inwestorski. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Poznania na przebudowę ul. Kolejowej zarezerwowano
na lata 2020 - 2021 kwotę 8,935 mln złotych.
 14 lutego 2020 – ruszyły konsultacje społeczne Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
Miasta w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego
na Ratajczaka w ramach inwestycji Projekt Centrum – etap II. Pełna nazwa projektu
to: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji
publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym
przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. PROJEKT "PROGRAM
CENTRUM - etap II" obejmie budowę trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka,
uporządkowanie przestrzeni publicznej, poszerzenie chodników i uspokojenie ruchu
samochodowego na wspomnianej ulicy oraz wprowadzenie infrastruktury rowerowej. Wartość
inwestycji "PROGRAM CENTRUM - etap II" oszacowana została na kwotę 130 000 000 zł,
w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko) wynosi 59 049 593 zł. Celem konsultacji jest zapoznanie
i uzyskanie opinii mieszkańców Pozniania na temat przygotowanej koncepcji budowy trasy
tramwajowej. Teren objęty konsultacjami to obszar ul. Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Matyi
do ul. 27 Grudnia. Konsultacje społeczne potrwają od 14 do 28 lutego 2020 roku. W tym czasie
można zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi: bezpośrednio podczas spotkania; drogą
mailową na adres: projektcentrum@um.poznan.pl; pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta
Poznania - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki
17 w Poznaniu.
W ramach konsultacji społecznych zaplanowane zostało spotkanie konsultacyjne, które odbyło
się we wtorek, 18 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 75 w Poznaniu.
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 20 lutego 2020 – odbyło się spotkanie w ramach I etapu konsultacji społecznych dotyczących
projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

„W

rejonie

Alei

Wielkopolskiej”. Konsultacje społeczne dotyczą terenu Osiedla: Sołacz. Konsultacje
społeczne potrwają od 20 lutego 2020 r. do 13 marca 2020

Centra Inicjatyw Lokalnych:
 24 stycznia 2020 – Gabinet Prezydenta zorganizował szkolenie dla osób z głosem doradczym
z Komisji Konkursowej (otwarty konkurs ofert nr 27/2020). W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Rad Osiedli, które przekazały swoje środki finansowe na realizację zadania
Centrum Inicjatyw Lokalnych.
 27 stycznia 2020 – Zarządzeniem nr 57/2020/P Prezydenta Miasta Poznania powołano
Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
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.
13 stycznia 2020 – zakończył się nabór wniosków w ww. otwartym konkursie ofert.
Na konkurs wpłynęły łącznie 32 oferty, 29 na zadanie: Tworzenie i wspieranie Centrów
Inicjatyw Lokalnych - CIL sąsiedzki i 3 oferty na zadanie: Tworzenie i wspieranie Centrów
Inicjatyw Lokalnych – regranting. W tym 11 nie spełniło wymogów formalnych, a pozostałe
21 ofert podlegało dalszemu rozpatrywaniu.
 11 lutego 2020 – podczas posiedzenia dnia 11 lutego 2020r. Komisja Konkursowa
zaopiniowała oferty i rekomendowała 16 najkorzystniejszych projektów. Gabinet Prezydenta
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania ogłosi informację o ofertach, które otrzymały
dotację, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej w jej ramach na zadania publiczne,
które będą realizowane przez Gabinet Prezydenta w 2020 roku. Zarządzeniem zostanie
ogłoszona również informacja o ofertach, które nie otrzymały dotacji z budżetu Miasta
Poznania, informacja o ofercie, która nie została zaopiniowana pozytywnie i informacja
o ofertach, które nie spełniły wymogów formalnych, Prezydent Miasta Poznania postanowił
przekazać dotację w łącznej wysokości 969 000,00 zł na powierzenie 16 zadań publicznych,
11

przewidzianych do realizacji w 2020 roku przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych
 17 lutego 2020 – Dyrektor Gabinetu Prezydenta pan Patryk Pawełczak na zaproszenie Rady
Osiedla Stare Miasto, wziął udział w spotkaniu dla przedstawicieli samorządów uczniowskich
staromiejskich szkół średnich dotyczącym działań kulturalnych i społecznych młodzieży.
Spotkanie odbyło się w Baraku Kultury. Celem spotkania było zaprezentowanie programu CIL
2020.
 24 lutego 2020 – przedstawiciel Gabinetu Prezydenta wziął udział w posiedzeniu Poznańskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas posiedzenia nastąpiło omówienie Programu
CIL 2020 – przebiegu konkursu, wyłonionych realizatorów i operatora regrantingu, a także
planowanych działań.
Inne:
 12 lutego 2020 – odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Polityki Równości
i Różnorodności. Spotkanie dotyczyło dyskusji na temat raportu Ordo Uris w zakresie edukacji
antydyskryminacyjnej i polityki oświatowej w powyższym zakresie.
 24 i 25 lutego 2020 - pracownicy Gabinetu Prezydenta i Zarządu Dróg miejskich wzięli udział
w szkoleniu zwiększającym kompetencje dotyczące wystąpień publicznych i prowadzenia
konsultacji społecznych.

5. W zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej:




W ramach podpisanego porozumienia uczestnicy Poznańskiej Grupy Zakupowej
(62 uczestników grupy, tj. gminy ościenne, spółki oraz inne podmioty związane z Miastem)
zobowiązali się do współfinansowania obsługi grupy zakupowej. Dochód dla Miasta z tego
tytułu wyniesie 59 778,00 zł.
W dniu 21 lutego br. zostaną zawarte umowy z firmą Veolia Energia Poznań
na zarządzanie ciepłem w sześciu pilotażowych jednostkach oświatowych. Umowy obejmują
optymalizację i regulację parametrów pracy węzłów cieplnych wraz z doradztwem
merytorycznym i technicznym w zakresie możliwych usprawnień oraz działań
energooszczędnych.
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Przygotowano i uruchomiono postępowanie na opracowanie wielowariantowej koncepcji
budowy kablowej sieci elektroenergetycznej z Instalacji Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w kierunku Term Maltańskich i Ogrodu Zoologicznego. Otwarcie
ofert w dniu 20 lutego 2020 r. Wynikiem opracowanej koncepcji ma być określenie
potencjalnych możliwości przesyłania energii elektrycznej z ITPOK i zasilania z niej
wybranych obiektów miejskich. Tego typu rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo energetyczne
oraz wpisuje się w strategię wykorzystania źródeł odnawialnych.
Przygotowano i uruchomiono postępowanie na opracowanie wielowariantowej koncepcji
budowy biogazowni na terenie nowego ZOO. Otwarcie ofert w dniu 28 lutego 2020 r.
Opracowanie koncepcji budowy biogazowni na terenie ZOO wpisuje się w projekt nowej
Polityki Energetycznej Polski, w którym zakłada się wykorzystanie potencjału odnawialnych
źródeł energii. Jest to także element strategii budowy gospodarki w obiegu zamkniętym, który
zmierza do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania
na środowisko. Dzięki wykorzystaniu surowców powstających na terenie ZOO zmniejszy
się ilość wytwarzanych odpadów, a efektem dodatkowym będzie produkcja energii
elektrycznej i ciepła na potrzeby własne ZOO.
Przygotowano i uruchomiono postępowanie na modernizację energetyczną Przedszkola nr 144
w Poznaniu. Zakres modernizacji obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę
oświetlenia na LED oraz monitorowanie energii. Otwarcie ofert w dniu 26 lutego 2020 r.

6. W zakresie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska:






W wyniku działań Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska zostało usunięte ok. 2200
ton odpadowych mas ziemnych oraz zmieszanych odpadów budowlanych z terenów działek
przy ul. Sianokosy, ul. Nowosolskiej, ul. Sycowskiej, ul. Świętowidzkiej oraz ok. 100 kg
przeterminowanych produktów z terenu nieruchomości przy ul. Palacza.
Przeprowadzono spotkania informacyjno-edukacyjne wspólnie z Radą Osiedla Główna (03.02)
z mieszkańcami informujące o możliwości skorzystania przez mieszkańców
z dofinansowania wymiany pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi na bardziej
ekologiczne, w ramach miejskiego programu KAWKA Bis.
Przeprowadzono spotkania zorganizowane wspólnie z Radą Osiedla Szczepankowo (13.02)
oraz z Radą Osiedla Głuszyna (18.02) oraz z członkami zrzeszonymi w Kółku Rolniczym
Poznań Spławie (14.02) informujące o możliwości skorzystania przez mieszkańców
z dofinansowania:
 wymiany pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi na bardziej ekologiczne,
w ramach miejskiego programu KAWKA BIS,
 usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w ramach
miejskiego programu AZBEST.
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Wyemitowano na antenie radiowej spoty i komunikaty informujące o możliwości skorzystania
przez mieszkańców z dofinansowania wymiany pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi
na bardziej ekologiczne w ramach miejskiego programu KAWKA BIS.
Przygotowanie zgłoszenia Miasta Poznania do 7 edycji Konkursu "Eco-Miasto",
organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i internetowy dziennik Teraz Środowisko.
Zorganizowano w dniu 10.02. spotkanie Miejskiego Zespołu ds. Jakości Powietrza.
Na spotkaniu omawiane były możliwości zmiany uchwały antysmogowej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego oraz kontynuowane były prace przy tworzeniu programu
osłonowego dla osób z ubóstwa energetycznego.

7. W zakresie Wydziału Organizacyjnego:


Zmiany w zakresie technologii informacyjnych i Smart City:
 Wyszukiwarka cmentarna – prezentacja opisów dotyczących Poznańskich Olimpijczyków.
Wprowadzono przy tej okazji zmianę terminów importów (raz dziennie - dane opłacony,
raz w m-c - kwatera na mapie);
 System do głosowania – przebudowana narzędzi internetowych do przeprowadzenia
głosowania dla Wolontariusza Roku i konkursu Dobry remont;
 Uruchomienie system powiadomień, dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,
w Internetowym Asystencie Dyrektora. Zbudowano system komunikacji pomiędzy
jednostkami oświatowymi, a IOD;
 Poznań Biznes Partner - przebudowa strony;
 Uruchomienie narzędzi do obsługi Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń – wortal
do dynamicznego zarządzania, grafika spójna ze stroną poznan.pl;
 Wdrożenie automatycznego mechanizmu importu i prezentacji plików wideo z obrad Rady
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej;
 Analizy Big Data - przygotowanie analiz kolejek z wyborów do Parlamentu 2019, analiza
wi-fi;
 Wortal Biuletyn Miejski - został przebudowany i przystosowany do pełnienia roli
Oficjalnego Portalu Rady Miasta Poznania;
 BIP – przebudowa działu samorządy pomocnicze. Rezygnacja z podziału na dzielnice.
Wdrożono model z podziałem alfabetycznym;
 Na stronie BIP i portalu osiedlowym wprowadzono archiwum sesji Rad Osiedli;
 Opracowano dokument Smart City Poznań. Smart City to dobrze funkcjonujące
przyszłościowe miasto, oparte na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych
i decydujących o swoich losach obywateli.
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Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania wydane od 13 stycznia do 14 lutego 2020 r.:

Prezydent Miasta Poznania w okresie od 13.01.2020 r. do 14.02.2020 r. wydał 109 zarządzeń.
Poniżej lista zarządzeń wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację.
Numer
Jednostka
Lp.
zarządzenia
W sprawie
odpowiedzialna
i data podjęcia
za realizację
16/2020/P
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących
Usługi
1
13.01.2020
na cmentarzach komunalnych w Poznaniu.
Komunalne
Kierownicy
jednostek
17/2020/P
w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień budżetowych
2
13.01.2020
wydatków w planach finansowych w 2020 r.
dyrektorzy biur
i wydziałów
UMP
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez
organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert
18/2020/P
3
nr 15/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania
WKl
13.01.2020
w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”, na rok 2020 – w zakresie zadań
priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania
poprzez realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie
19/2020/P
4
rodziny i systemu pieczy zastępczej”, przez organizacje
WZSS
13.01.2020
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 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej
20/2020/P
własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy
5
WGN
13.01.2020
ul. Wierzbięcice 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej
21/2020/P
własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie
6
WGN
14.01.2020
ul. Leopolda Staffa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym.
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Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia
7

22/2020/P
15.01.2020

8

23/2020/P
15.01.2020

9

24/2020/P
15.01.2020

10

25/2020/P
15.01.2020

11

26/2020/P
15.01.2020

12

31/2020/P
15.01.2020

13

27/2020/P
16.01.2020

14

28/2020/P
16.01.2020

W sprawie
w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów
szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Poznań.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach
otwartego konkursu ofert nr 26/2020 na realizację zadań
publicznych w obszarach: „Przeciwdziałanie uzależnieniom
i
patologiom
społecznym”
oraz
„Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2020.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert nr 23/2020 na realizację zadań Miasta Poznania w 2020
roku.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz publicznego
zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 22/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020
w obszarze „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i młodzieży”, w priorytecie
pn. „Wspieranie organizacji wypoczynku i działań
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji
letnich i ferii zimowych”, realizowanych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych.
w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności
niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy
ulicy Mariackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb
Główna, arkusz mapy 10, działka nr 93/4.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania
prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Rubież.
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
WOw

WSp

WZSS

WOw
WOw

WOw

WGN

WGN

Numer
Jednostka
Lp.
zarządzenia
W sprawie
odpowiedzialna
i data podjęcia
za realizację
29/2020/P
15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
WGN
16.01.2020
30/2020/P
16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
WGN
16.01.2020
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru
32/2020/P
17
kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum
WKl
17.01.2020
Niepodległości.
33/2020/P
18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
WGN
20.01.2020
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły
Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy
34/2020/P
ul. Sarmackiej 105, 61-616
Poznań, środka trwałego
19
WZOU
20.01.2020
o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu
pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej
nr 48 w Poznaniu”.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły
Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy
35/2020/P
ul. Sarmackiej 105, 61-616
Poznań, środka trwałego
20
WZOU
20.01.2020
o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu
pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej
nr 48 w Poznaniu”.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły
Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy
36/2020/P
ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środków trwałych
21
WZOU
20.01.2020
dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą
„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48
w Poznaniu”.
37/2020/P
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
22
WOw
20.01.2020
Przedszkola nr 3 w Poznaniu, ul. Dojazd 3.
38/2020/P
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
23
WOw
20.01.2020
Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu
39/2020/P
24
Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A, pani Beacie
WOw
20.01.2020
Nowickiej.
40/2020/P
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
25
WOw
20.01.2020
Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7.
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Numer
Jednostka
Lp.
zarządzenia
W sprawie
odpowiedzialna
i data podjęcia
za realizację
41/2020/P
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
26
WOw
20.01.2020
nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7, pani Izabeli Werwińskiej.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 21/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020,
42/2020/P
z rozdziału 92605 oraz 63003, w obszarach „Wspieranie
27
WSp
22.01.2020
i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz „Turystyka
i krajoznawstwo”, realizowanych przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
43/2020/P
w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność
28
WZSS
22.01.2020
lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)”
w 2020 roku.
zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert nr 19/2020 na wspieranie realizacji zadań
118/2020/P
Miasta Poznania w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia,
29
WZSS
17.02.2020
w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190 ze zm.)” w 2020 roku.
w sprawie wyznaczenia pani Ewy Gajewskiej do pełnienia
44/2020/P
30
w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 174
WOw
22.01.2020
w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 21/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020,
45/2020/P
31
z rozdziału 92605, w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie
WSp
22.01.2020
kultury fizycznej”, realizowanych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum nr 19
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą przy ul. 28
Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań, środków trwałych
46/2020/P
32
dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą
WZOU
24.01.2020
„Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny
i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie
MOF Poznania”.
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Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia

33

47/2020/P
24.01.2020

34

48/2020/P
24.01.2020

35

49/2020/P
24.01.2020

36

49/2020/P
24.01.2020

37

50/2020/P
24.01.2020

38

51/2020/P
24.01.2020

W sprawie
w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły
I stopnia nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świętego
Jerzego 6/10, 61-546 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 przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Budownictwa nr 1, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883
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 przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul.
Żniwnej 1, 61-663 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 przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul.
Żniwnej 1, 61-663 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 przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul.
Żniwnej 1, 61-663 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 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego zespołu szkół i placówek oświatowych.
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

WZOU

WZOU

WZOU

WZOU

WZOU

WOw

Numer
Jednostka
Lp.
zarządzenia
W sprawie
odpowiedzialna
i data podjęcia
za realizację
52/2020/P
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
39
WOw
24.01.2020
publicznych przedszkoli oraz publicznej szkoły podstawowej.
w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia
53/2020/P
40
kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych
WOw
24.01.2020
przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 20/2020 w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym” na realizację zadania publicznego polegającego
na działaniach służących poprawie stanu fizycznego
i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty,
54/2020/P
41
grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania
WZSS
24.01.2020
profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz
organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji 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.
55/2020/P
zmieniające
zarządzenie
w
sprawie
planowania
42
WBK
24.01.2020
i monitorowania zadań budżetowych.
w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia
56/2020/P
umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego
43
BSLk
24.01.2020
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym
partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach
otwartego konkursu ofert nr 27/2020 na powierzenie realizacji
57/2020/P
zadań Miasta Poznania w obszarze „Działalność
44
GPrd
27.01.2020
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ,
na rok 2020 w zakresie zadań: Tworzenie i wspieranie
Centrów Inicjatyw Lokalnych – regranting oraz Tworzenie
i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – CIL sąsiedzki.
58/2020/P
45
w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju targowisk.
BKPiRM
27.01.2020
59/2020/P
w sprawie utworzenia Zespołu ds. realizacji zadania
46
WGKo
28.01.2020
kompleksowej modernizacji obiektów Palmiarni Poznańskiej.
w sprawie wprowadzenia wytycznych Prezydenta Miasta
60/2020/P
47
Poznania – Szefa Obrony Cywilnej Miasta – do realizacji
WZKB
29.01.2020
zadań z zakresu obrony cywilnej.
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Numer
Jednostka
Lp.
zarządzenia
W sprawie
odpowiedzialna
i data podjęcia
za realizację
61/2020/P
w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem
48
WGKo
29.01.2020
mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2020 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach
ogłoszonego w dniu 19 grudnia 2019 r. otwartego konkursu
63/2020/P
49
ofert nr 28/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta
WZSS
29.01.2020
Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku.
62/2020/P
50
w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok
WBK
30.01.2020
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania
konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy
64/2020/P
51
tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego
BKPiRM
30.01.2020
w ulicy Ratajczaka w ramach inwestycji pn. Program Centrum
– etap II.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021,
65/2020/P
52
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
WOw
30.01.2020
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Poznań.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie
66/2020/P
53
ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej
WOw
30.01.2020
z przekształcenia gimnazjum.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok
67/2020/P
54
szkolny 2020/2021 do klas siódmych dwujęzycznych
WOw
30.01.2020
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Poznań.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
68/2020/P
Konkursowej
opiniującej
wnioski
o
przyznanie
55
WRMiWM
30.01.2020
dofinansowania w konkursie „Fundusz Samorządów
Uczniowskich”.
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Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia
56

69/2020/P
30.01.2020

57

70/2020/P
30.01.2020

58

76/2020/P
30.01.2020

59

71/2020/P
31.01.2020

60

72/2020/P
31.01.2020

61

73/2020/P
03.02.2020

62

74/2020/P
03.02.2020

W sprawie
w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 15/2020, ogłoszonego Prezydenta Miasta Poznania w dniu
18 listopada 2019 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych
Miasta Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego”, na rok 2020, w zakresie
zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu
nr CDLXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Miasta Poznania na rok 2020
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 23/2020 na realizację zadań publicznych Miasta Poznania
w obszarze „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” 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 przekazania na stan majątkowy Szkoły
Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy
ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środków trwałych
dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą
„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48
w Poznaniu”.
w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia
kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego
przedszkola, publicznej szkoły oraz publicznego zespołu
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
WOw

WKl

WGN

WBK

WZSS

WZOU

WOw

Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia

63

75/2020/P
04.02.2020

64

77/2020/P
04.02.2020

65

78/2020/P
04.02.2020

66

79/2020/P
04.02.2020

67

80/2020/P
04.02.2020

68

81/2020/P
04.02.2020

69

82/2020/P
04.02.2020

70

84/2020/P
04.02.2020

71

85/2020/P
04.02.2020

72

87/2020/P
04.02.2020

73

86/2020/P
04.02.2020

W sprawie
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 26/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020
z rozdziału 85154 oraz 92605 w obszarach „Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej”, realizowanych przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert nr 32/2020 na powierzenie realizacji zadania Miasta
Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze
„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2020
roku.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela
w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,
ul. Działyńskich 4/5, pani Aleksandrze Warkockiej.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta
w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu,
ul. Kazimierza Wielkiego 17, pani Marii Korczak.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry
13, panu Ryszardowi Pyssie.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu, ul. Fredry 13.
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

WSp

WZSS

WGN
WOw

WOw

WOw
WOw
WOw

WOw

WOw

WOw

Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia
74

88/2020/P
04.02.2020

75

83/2020/P
05.02.2020

76

89/2020/P
05.02.2020

77

90/2020/P
05.02.2020

78

91/2020/P
05.02.2020

79

100/2020/P
05.02.2020

80

92/2020/P
06.02.2020

81

93/2020/P
06.02.2020

W sprawie
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu,
ul. Zamenhofa 142, panu Markowi Gabryelewiczowi.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69, pani Karinie
Draniczarek.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert nr 30/2020 na realizację zadań
Miasta Poznania w 2020 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert nr 29/2020 na realizację zadań Miasta Poznania w 2020
roku.
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”.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu
nr CDLXXIX lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału
we współwłasności nieruchomości gruntowej.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
sterującego pracami nad polityką oświatową Miasta Poznania.
w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych
dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „W rejonie alei Wielkopolskiej” w Poznaniu.
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
WOw

WOw

WZSS

WZSS

BKPiRM

WGN

WOw
GPrd
MPU

Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia

82

94/2020/P
10.02.2020

83

95/2020/P
10.02.2020

84

96/2020/P
10.02.2020

85

97/2020/P
10.02.2020

86

98/2020/P
10.02.2020

87

99/2020/P
10.02.2020

88

102/2020/P
10.02.2020

89

101/2020/P
11.02.2020

W sprawie
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 16 stycznia
2020 r. otwartego konkursu ofert nr 33/2020 na wspieranie
realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania
i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji w 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z
o.o. ze środków własnych Spółki.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, z siedzibą przy
ul. Ludwika Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków
trwałych o charakterze dydaktycznym zakupionych w ramach
projektu pod nazwą „Wyposażenie placówek oświatowych
w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny
na terenie MOF Poznania”.
w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół
Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą
przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środka trwałego
o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu
pod nazwą „Wyposażenie placówek oświatowych
w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny
na terenie MOF Poznania”.
w sprawie odwołania ze stanowiska pani Renaty Kaczmarek,
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu,
ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 135/147.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
publicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu,
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147.
w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu
pieniężnego
do
spółki
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności
Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój
Przedsiębiorczości.
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację

WZSS

BNW

WZOU

WZOU

WOw

WOw

BNW

WDGR

Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia
90

103/2020/P
11.02.2020

91

104/2020/P
11.02.2020

92

105/2020/P
12.02.2020

93

108/2020/P
12.02.2020

94
95
96

109/2020/P
12.02.2020
106/2020/P
13.02.2020
107/2020/P
13.02.2020

97

110/2020/P
13.02.2020

98

111/2020/P
13.02.2020

W sprawie
w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania,
powierzenia określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom
Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania
oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 28/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób, w 2020 roku.
w sprawie określenia celów zarządczych stanowiących
podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego za rok
2020 członkom Zarządu Spółki Poznańskie Inwestycje
Miejskie sp. z o.o.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy
ul. Bukowskiej 35, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
WOr

WZSS

BNW

WGN

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

WGN

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

WBK

w sprawie powołania Komisji ws. najmu socjalnego lokali
ze wsparciem.
w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych
dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Morasko-Radojewo-Umultowo”, klin zieleni
w rejonie ulic Nadwarciańskiej i Radojewo w Poznaniu.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach
ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2020 r. otwartego konkursu
ofert nr 37/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta
Poznania w obszarze działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2020 roku.
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BSLk
MPU
GPrd

WZSS

Numer
Lp.
zarządzenia
i data podjęcia
99

112/2020/P
13.02.2020

100

113/2020/P
13.02.2020

101

114/2020/P
13.02.2020

102

115/2020/P
13.02.2020

103

116/2020/P
14.02.2020

104

117/2020/P
14.02.2020

105

119/2020/P
14.02.2020

W sprawie
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
ds. opracowania projektu utworzenia Centrum Usług
Wspólnych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Miasto Poznań.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach
otwartego konkursu ofert nr 34/2020 w obszarze „Nauka,
szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w roku
2020.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania redaktora
naczelnego i redakcji gazetki osiedlowej Osiedla Kwiatowego.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 29/2020 na realizację zadań publicznych Miasta Poznania
w obszarze „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” 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 rozstrzygnięcia 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.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
nr 30/2020 na realizację zadania publicznego Miasta Poznania
w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych” 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 tym 4 jako kierownik Urzędu.
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Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
WOw

WOw

WWJPM
WWJPM

WZSS

GPrd

WZSS

Numer
Jednostka
Lp.
zarządzenia
W sprawie
odpowiedzialna
i data podjęcia
za realizację
3/2020/K
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
BNW
1
16.01.2020
Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych.
WOr
Kierownicy
4/2020/K
w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok
2
jednostek
21.01.2020
2020
organizacyjnych
Kierownicy
5/2020/K
w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok
3
jednostek
30.01.2020
2020
organizacyjnych
6/2020/K
w sprawie sposobu i zasad dokonywania okresowej oceny
dyrektorowie
4
10.02.2020
pracowniczej w Urzędzie Miasta Poznania.
biur i wydziałów



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 21 stycznia 2020 r. (dokończenie w dniu
11 lutego br.), przekazał do realizacji wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych łącznie
34 uchwały.


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 13 stycznia do 14 lutego 2020 r. radni złożyli 56 interpelacji i zapytań.
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8. W zakresie Wydziału Oświaty:
 Otwarty Konkurs Ofert 2020
Rozpoczął się nabór ofert w Otwartym Konkursie Ofert na zadania publiczne miasta Poznania
w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".
 Ferie Zimowe 2020
W czasie ferii realizowane były projekty, które wygrały w Otwartym Konkursie Ofert na zadania
publiczne miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i młodzieży". Ponadto 60 naszych szkół i placówek zorganizowało dla dzieci
i młodzieży wypoczynek, udostępniając bazę sportową, sale szkolne czy też organizując zajęcia
przygotowawcze, wyjazdy, obozy i półkolonie.

 Festyn bezpieczeństwa w ruchu drogowym
23 stycznia 2020 r. na Torze Poznań odbył się "Festyn bezpieczeństwa w ruchu drogowym".
Był on skierowany do klas III ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie dzielnicy
Grunwald. Łącznie uczestniczyło 302 uczniów i 26 opiekunów ze szkół. Wydział Oświaty był
jednym ze współorganizatorów wydarzenia.
9. W zakresie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej:
 Współpraca międzynarodowa:
 Wizyta dziennikarek z Brna
W dniach 12-14 lutego 2020 r. w Poznaniu gościły dwie dziennikarki z Brna, które po wizycie
w naszym mieście napiszą artykuł do miejskiego magazynu Metropolitan. Artykuł ukaże
się na początku marca. Miasto Brno raz w miesiącu publikuje artykuł o swoim mieście
partnerskim.
 Udział miast partnerskich w Targach Tour Salon w Poznaniu
W dniach 14-16 lutego 2020 r. w Poznaniu gościli przedstawiciele miast partnerskich:
czeskiego Brna, ukraińskiego Charkowa i gruzińskiego Kutaisi, którzy wzięli udział w Targach
Tour Salon. Głównym celem wizyty jest możliwość zaprezentowania walorów swoich
miast oraz nawiązanie kontaktów z organizacjami turystycznymi.

 Kontakty instytucjonalne:
 Posiedzenia Zarządu oraz Rady Metropolii Poznań
13 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym odbyły się posiedzenia Zarządu oraz Rady
Metropolii Poznań, którym przewodniczył Prezydent Miasta Poznania, Prezes Stowarzyszenia

29

Metropolia Poznań - Jacek Jaśkowiak. Spotkania były okazją do podsumowania działań
w minionym roku, dyskusji na temat ochrony jakości powietrza, a także współpracy przy
przygotowaniu Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach działań
metropolitalnych rozpoczęto też prace nad przygotowaniem planu mobilności.
 posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich
14 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich,
w którym udział wzięło ponad 30 samorządowców. Gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta
Poznania Mariusz Wiśniewski, a spotkaniu przewodniczył były prezydent Gliwic, obecnie
Senator RP - Zygmunt Frankiewicz. Zarząd ZMP przyjął m.in. stanowisko w sprawie stawek
opłat za gospodarowanie odpadami, w którym ponownie zaapelował o podjęcie pilnych działań
– zarówno systemowych, jak i doraźnych – pozwalających jak najszybciej obniżyć koszty
funkcjonowania gminnych systemów odpadowych, a przez to obniżyć stawki opłat
dla mieszkańców.

 Wdrożenie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+:
 Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
11 lutego r. 2020 roku została przyjęta przez Radę Miasta Poznania Uchwała Nr
XXII/414/VIII/2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości
Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Karta to wyraz zaangażowania Miasta Poznania
w propagowanie równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Jest kompleksowym narzędziem,
które pomoże realizować zasadę równości płci. Postawienia Karty wiążą miasto tylko wtedy, gdy
leżą w jego kompetencjach prawnych.
Przyjęcie Karty zobowiązuje Miasto do wypracowania w ciągu maksymalnie dwóch lat
Równościowego Planu Działania, a następnie do wdrożenie go w życie. W Planie zawarte będą
cele i priorytety Miasta Poznania oraz środki finansowe i działania, jakie Miasto musi podjąć, aby
te cele zostały zrealizowane. Plan będzie również określał czas i zakres jego wdrożenia.



Integrowanie procesu zarządzania
finansowego:
 Posiedzenie Komitetu Sterującego

strategicznego

i

wieloletniego

planowania

Realizując funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego, Wydział Rozwoju Miasta
i Współpracy Międzynarodowej zorganizował 11 lutego 2020 r. posiedzenie Komitetu
Sterującego, podczas którego prezentowano i opiniowano Dokumenty Inicjujące Projekty:
Przebudowa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi
informatycznych w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Feniks Trzeci, Falochrony – pomoc
psychologiczna dla osób powyżej 60 roku życia, Healthy minds for Baltic Cities Strengthening Prevention of mental health problems – HealthyMindsBaltic, Podniesienie
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jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie
e-usług, Projekt studyjny dla trasy tramwajowej na Naramowice – etap III wraz
z komplementarnym układem drogowym, Budowa infrastruktury towarzyszącej
skomunikowaniu transportu publicznego z infrastrukturą kolejową stworzoną w ramach
projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania" realizowanego przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Program Erasmus + , sektor Edukacja szkolna - Akcja 1. Mobilność kadry
edukacji szkolnej, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - Akcja 1. Mobilność edukacyjna,
Remont Fortu III na terenie Nowego ZOO w Poznaniu, Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej.



Współpraca ze środowiskiem akademickim i naukowym:

 Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie
23 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu
"Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę magisterską". Spotkanie miało na celu wstępne zapoznanie
się członków Kapituły ze zgłoszonymi pracami oraz ich podział do oceny.
 Działania w ramach „Study in Poznan” - udział w Orientation Days
Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej organizują
prezentacje na uczelniach w ramach tzw. Orientation Days, w celu powitania studentów
zagranicznych w Poznaniu oraz przedstawienia oferty Miasta Poznania. Ostatnie prezentacje
Miasta miały miejsce:
- 10 lutego 2020 r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
- 21 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
- 25 lutego 2020 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Współpraca z młodzieżą:
 Konkurs „Fundusz Samorządów Uczniowskich”
18 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu „Fundusz Samorządów
Uczniowskich", który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację
własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do uczniów poznańskich szkół
ponadpodstawowych. Jego celem jest wsparcie działań młodych poznaniaków zaangażowanych
w rozwój swojej szkoły i w życie miasta. Uczniowie mogli pozyskać do 2 000 zł na projekt.
Łącznie na realizację konkursu Miasto Poznań przeznaczyło 70 tys. zł.
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 Opracowania i publikacje:
 Informacja sygnalna
Celem usprawnienia obiegu najświeższych informacji i danych o mieście, Wydział Rozwoju
Miasta i Współpracy Międzynarodowej przekazuje drogą elektroniczną do wszystkich biur
i wydziałów Urzędu Miasta Poznania aktualne opracowania z zakresu demografii, gospodarki,
rynku pracy, spraw społecznych oraz pozycji Poznania na tle innych miast. Ostatnie
„Informacje sygnalne” to: "Oświata 2014 - 2019" oraz "Mieszkańcy Poznania 2019".


Newsletter "Poznań. Fakty i liczby",
Opracowano i rozesłano Newsletter I'2020, , zawierający m.in. takie zagadnienia, jak:
BiblioboXX - „uliczna biblioteka” w Poznaniu, Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu
Lokalnym, Rozlicz podatek PIT w Poznaniu, Wykłady otwarte w I półroczu 2020 r., BaDaM Baza Danych Miasta, Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania, Zamożność osób
mieszkających w Poznaniu, Rowerowy Poznań w 2019 r., 20. PKO Poznań Maraton największy maraton w Polsce, Poznaniacy warci poznania: Irena Bobowska.

10. W zakresie Wydziału Sportu:


We wtorek 28 stycznia Wiktor Chabel, srebrny medalista wioślarskich mistrzostw świata
i zdobywca kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Tokio otrzymał z rąk Jacka Jaśkowiaka,
prezydenta Poznania stypendium dla najlepszych sportowców (o wartości 36 000 zł).
Na co dzień Wiktor Chabel reprezentuje barwy Klubu Sportowego Posnania Poznań.
W 2019 r. wraz z kolegami zajął drugie miejsce podczas mistrzostw świata w Linzu w męskiej
czwórce podwójnej, co dało mu kwalifikację olimpijską.



W środę 29 stycznia w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie ze stypendystkami
sportowymi miasta Poznania w kategorii senior. Na spotkaniu obecne były florecistki
reprezentujące KU AZS UAM Poznań - Martyna Długosz, Hanna Łyczbińska oraz Julia
Walczyk, a towarzyszył im trener Paweł Kantorski. Zawodniczki z rąk Dyrektor Wydziału
Sportu UMP dr Ewy Bąk odebrały okolicznościowe czeki stypendialne i upominki. Każda
z florecistek otrzymała roczne stypendium w wysokości 9 000 zł.



4 lutego w Wydziale Sportu UMP stypendium sportowe (w wysokości 9 000 zł) za osiągnięcia
w 2019 roku odebrała rugbystka Katarzyna Paszczyk. Wśród sportowych stypendystów Miasta
Poznania znalazły się dwie zawodniczki Black Roses Posnania: Agnieszka Kowalczyk oraz
Katarzyna Paszczyk. Zawodniczki z powodzeniem reprezentują nie tylko poznański zespół
w rozgrywkach ligowych (w ostatnich dwóch sezonach wywalczyły z drużyną
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wicemistrzostwo Polski), ale również narodową reprezentację. To właśnie z kadrą zanotowały
bardzo dobry występ podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy rugby 7 zajmując 4. miejsce.


W poniedziałek 10 lutego kolejni sportowcy odebrali stypendia sportowe Miasta Poznania
na 2020 rok. Tym razem w Wydziale Sportu UMP gościli akrobaci - Łukasz Jaworski i Artur
Zakrzewski. Obaj zawodnicy, reprezentujący KS AZS AWF Poznań, odebrali z rąk dyrektor
Wydziału Sportu UMP dr Ewy Bąk m.in. okolicznościowe czeki. Akrobaci otrzymali roczne
stypendia w wysokości 6.000 zł.



14 lutego w hotelu Andresia odbył się 62. Enea Wielki Bal Sportowca podczas, którego
poznaliśmy najlepszych sportowców i trenerów Wielkopolski w roku 2019. W plebiscycie
zwyciężyła lekkoatletka OŚ AZS Poznań Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. 26-letnia
zawodniczka w ubiegłym roku wraz ze sztafetą 4x400 m wywalczyła złoty medal podczas
Mistrzostw Świata w katarskim Doha. Lekkoatletka w tej chwili jest na etapie przygotowań
do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 2. miejsce w plebiscycie zajął kanadyjkarz
Warty Poznań Tomasz Kaczor. Kajakarz w 2019 roku wywalczył tytuł Wicemistrza Świata
w rywalizacji na 1000 m oraz zdobył złoto Igrzysk Europejskich. Na najniższym stopniu
podium stanęła kajakarka reprezentująca KTW Kalisz Marta Walczykiewicz. W czołowej
10-tce znaleźli się również: Joanna Fiodrow (OŚ AZS Poznań), Aleksandra Kowalczuk
(OŚ AZS Poznań), Wiktor Chabel (Posnania Poznań) oraz Magda Linette (OŚ AZS Poznań).
Impreza odbyła się przy wsparciu Wydziału Sportu UMP.



W niedzielę 16 lutego ponad 250 zawodników z 20 klubów wystartowało w Pucharze Polski 3. Mistrzostwach Polski na Ergometrach Kajakowych. W imprezie, która odbyła się w hali
sportowej Politechniki Poznańskiej udział wzięli m.in. polscy medaliści olimpijscy: Aneta
Konieczna, Izabela Dylewska i Kajetan Broniewski. Na specjalne zaproszenie przyjechała
również 3-krotna medalistka olimpijska, Szwedka Susanne Gunnarsson. Impreza wsparło
Miasto Poznań.



W weekend (14-16 lutego) w poznańskiej hali CityZen odbył się Halowy Klubowy Puchar
Europy w hokeju na trawie. WKS Grunwald Poznań zakończył turniej na czwartej pozycji.
W fazie grupowej WKS Grunwald Poznań zanotował komplet zwycięstw i zajął
pierwsze miejsce w grupie A. W półfinale poznański zespół zmierzył się z Der Club
an der Alster (Niemcy). Po bardzo zaciętym starciu hokeiści Grunwaldu musieli uznać
wyższość rywali, ulegając 5:6. Równie emocjonujący był bój poznaniaków o trzecie miejsce,
w którym rywalem był HC Minsk (Białoruś). Zespół Grunwaldu przegrał po pasjonującej
walce 3:4 i ostatecznie zakończył turniej na czwartej lokacie. Imprezę zorganizowano przy
wsparciu ze środków Wydziału Sportu w wysokości 100 000 zł.
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Magda Linette 16 lutego wygrała po raz drugi w karierze turniej WTA w Hua Hin
i zanotowała spory awans w rankingu WTA na 33. miejsce, najwyższe w swojej karierze.
Poznańska zawodniczka walczy o kwalifikację do nadchodzących Igrzysk. Do Tokio
kwalifikuje się top 50 rankingu WTA. Każdy sportowiec reprezentujący poznański klub,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta może liczyć na nagrodę w wysokości 10 000 zł za nominację
do kadry olimpijskiej.

11. W zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:
W związku z ogłoszeniem wyborów na Prezydenta RP rozpoczęto wydawanie zaświadczeń
o prawie do głosowania oraz dopisywanie do spisu wyborców.
W chwili obecnej nie ma jeszcze wielu osób chcących zrealizować usługi wyborcze.
W najbliższych tygodniach uruchomione zostaną punkty obsługi wyborców w dodatkowych
lokalizacjach, czyli na ul. Gronowej 22a oraz 28 czerwca 1965r. nr 404.
W dalszym ciągu utrzymuje się duża liczba rejestracji pojazdów, co jest w dużej mierze
konsekwencją wprowadzenia kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego rejestracji.
W związku z tym przeniesiono 4 pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń do zadań
związanych z obsługą rejestracji pojazdów oraz zakończono proces rekrutacji kolejnych osób
do obsługi mieszkańców w tym zakresie. W ciągu najbliższych kilku tygodni sytuacja z kolejkami
przy rejestracji pojazdów powinna zostać unormowana.
W Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych zrealizowano:
W sprawozdawczym okresie tj. od 21 stycznia do 17 lutego 2020 roku w WSOiUK zrealizowano:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rodzaj sprawy
Dowody osobiste
Meldunki (stałe i czasowe)
Wymeldowania
Decyzje dotyczące meldunku/wymeldowania
administracyjnego
Informacje o danych osobowych
Prawa jazdy
Dowody rejestracyjne
Pozwolenie czasowe
Tablice rejestracyjne
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców
Kontrole stacji kontroli pojazdów
Egzaminy dla taksówkarzy
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Liczba spraw
3 257
3 039
1 679
83
1 428
692
2 202
10 440
6 386
9
10
Od 2020r. egzaminy dla
taksówkarzy już się nie
odbywają

Na dzień 17 lutego 2020 r. w Poznaniu zameldowanych było 477.430 osób na pobyt stały
i 16.541 osób na pobyt czasowy.

12. W zakresie Wydziału Urbanistyki i Architektury:
Do Wydziału Urbanistyki i Architektury wpłynęło łącznie 3360 wniosków/pism. Spośród tych
spraw (oraz będących wcześniej w toku), prowadzono postępowania i wydano m.in. niżej
wymienione decyzje administracyjne.
Pozwolenia na budowę

Opinie Zgłosze Zaświadc
urbani
nia
zenia o
styczn zamiar samodzie
e
u
lności
budowy
lokali
wnio Decyzje Decyzj wniosk Decyzje wniosk Decyzj Decyzj wniosk wnioski wnioski
ski pozytywn
e
i
pozytyw
i
e
e
i
e
negaty
ne
pozyty negaty
wne
wne
wne
143
73
26
32
22
293
364
21
257
138
68
Warunki zabudowy



Cel publiczny

Wydział Urbanistyki i Architektury wydał między innymi decyzje:

 dnia 14.01.2020 r., o warunkach zabudowy, dla Montecanal Poland 1 sp. z o.o., dla inwestycji
polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z usługami i hotelem wraz
z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Lechickiej w Poznaniu;
 dnia 14.01.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla Alcomex Sp. z o.o., dla inwestycji
polegającej na budowie budynku z halą magazynową, szczelny zbiornik bezodpływowy
na nieczystości ciekłe, przy ul. Tarnowskiej w Poznaniu;
 dnia 16.01.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla spółki ATAL Sp. ak., dla inwestycji
polegającej na budowie dróg ul. Czesława Niemena, ul. Andrzeja Sobczaka w Poznaniu
oraz łącznika pomiędzy ww. ulicami wraz z oświetleniem stanowiących zewnętrzny układ
komunikacyjny z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Czesława Niemena w Poznaniu;
 dnia 21.01.2020 r., o warunkach zabudowy, dla spółki SAGARIS Sp. z o.o. sp. k.,
dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej parowozowni na budynek
handlowo-usługowy, przy ul. Abpa Walentego Dymka w Poznaniu;
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 dnia 23.01.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.
dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Jarochowskiego na odcinku
od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego wraz z przebudową oświetlenia w Poznaniu;
 dnia 27.01.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla Kupca Poznańskiego Real Estate Sp. z o.o.,
dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku handlowo-biurowego Kupiec
Poznański przy pl. Wiosny Ludów w Poznaniu;
 dnia 29.01.2020 r., o warunkach zabudowy, dla Toyocar sp. z o.o. sp. k., dla inwestycji
polegającej na budowie salonu samochodowego, w skład którego wchodzą: budynek
salonu samochodowego z serwisem, budynek stacji kontroli pojazdów, budynek
sprzedaży samochodów używanych, portiernia i wiata/ wiaty oraz 2 pylony reklamowe,
przy ul. Bukowskiej w Poznaniu;
 dnia 29.01.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla Międzynarodowych Targów Poznańskich
sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie hali widowiskowosportowej ARENA wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zmianą ukształtowania
terenu, w Poznaniu;
 z dnia 30.01.2020 r., o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla Miasta
Poznań, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ulic: Naramowickiej,
Szelągowskiej, Słowiańskiej, Ugory, park Kosynierów, Serbskiej, Lechickiej, Hawelańskiej,
Włodarskiej, Czarnej Roli oraz os. Kosmonautów w Poznaniu;
 dnia 30.01.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla Redrock Investments sp. z o.o., dla inwestycji
polegającej na przebudowie budynku Centrum Handlowego AVENIDA w rejonie ul. Matyi
2, w Poznaniu;
 dnia 31.01.2020 r., o warunkach zabudowy, dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”
w Poznaniu, dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych,
przy ul. Promienistej 162 w Poznaniu;
 dnia 03.02.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17,
dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowego (na okres 180 dni) targowiska
na terenie nieruchomości przy ul. Głogowskiej 90, w Poznaniu;
 dnia 03.02.2020 r., o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla Zarządu Zieleni
Miejskiej, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i sieci
elektroenergetycznej w ramach zadania pn.: „Renowacja parku im. A. Wodziczki”
w Poznaniu przy ulicy: Wielkopolskiej w Poznaniu;
 dnia 05.02.2020 r., o pozwoleniu na budowę, dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, dla inwestycji
polegającej na remoncie i przebudowie pomieszczeń wraz z budową łącznika i windy
zewnętrznej w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora
Święcickiego w Poznaniu
przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 49;
 dnia 12.02.2020 r., o pozwoleniu na budowę, „Duże Naramowice-Projekt-Echo-111 Sp. z o.o.
sp. k.”, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 11 budynków mieszkalnych
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wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wolnostojącym i towarzyszącą
infrastrukturą techniczną. przy ul. Sielawy w Poznaniu
 dnia 14.02.2020 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla Prezydenta Miasta
Poznania dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Mleczowej w Poznaniu.
Ponadto:
 Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego:
W dniu 23 stycznia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie projektu pomnika marszałka
Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Sąd konkursowy w niniejszym konkursie przyznał
III wyróżnienia:
Wyróżnienie pierwszego stopnia w wysokości 12 tys. zł. otrzymała koncepcja przedstawiona przez
Zbigniewa Mikielewicza. Praca została rekomendowana do realizacji przez sąd konkursowy.
Dwa równorzędne wyróżnienia drugiego stopnia w wysokości 6 tys. zł. Otrzymali Marcin Smosna
oraz Jan Graczyk.
Ogłoszenie wyników poprzedziła debata publiczna poświęcona pracom złożonym w konkursie.
Konkurs miał na celu wybranie projektu pomnika, który uwieczni postać marszałka Józefa
Piłsudskiego. Pomnik ma stanąć u zbiegu ulicy K. Libelta z al. Niepodległości. Inicjatorem budowy
monumentu jest Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
 Uchwała krajobrazowa:
23 stycznia 2020 r. - temat wdrożenia uchwały krajobrazowej poruszany został na spotkaniu
Prezydenta Miasta z Zastępcami
12 lutego 2020 r. - temat uchwały krajobrazowej omawiany na Komisji Polityki Przestrzennej
i Rewitalizacji Miasta. Przedstawione zostały wyniki konsultacji społecznych, harmonogram
działań na rok 2020, wyzwania związane z wdrożeniem oraz najistotniejsze rozwiązania
dedykowane tablicom i urządzeniom reklamowym, małej architekturze i ogrodzeniom (których
zapisy zostaną zaktualizowane o uwagi pojawiające się na komisji)
 Bezpiecznym być:
16 stycznia 2020 r. - w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima, przy ul. Nieszawskiej
21, odbył się finał konkursu organizowanego przez Straż Miejską Miasta Poznania 'Bezpiecznym
Być', podczas którego Wydział Urbanistyki i Architektury, prowadził warsztaty: 'Jak projektować
bezpieczne miasto"
 Konkursy studenckie:
W dniach 12-13 lutego obradowała Kapituła "Konkursu studenckiego na koncepcję urbanistycznoarchitektoniczną placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej w Poznaniu". (Wyniki ogłoszone zostaną
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w środę 19 lutego br. na uroczystym rozdaniu nagród, w którym udział weźmie Z-ca Prezydenta
B.Guss).
 Inne:
28 stycznia 2020 r. - przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury wzięli udział
w konsultacjach 'cyfryzacja procesu budowlanego' przeprowadzanych przez Ministerstwo
Rozwoju.
13. W zakresie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych:

Lp.

1.

1.

Data

24.02.2020

09.02.2020

2.

20.02.2020

1.

23.01.2020

Osiedle

Opis

Inwestycje
Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym
na zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko
Morasko-Radojewo - zadanie realizowane w ramach konkursu na
dofinansowanie
zadań
inwestycyjnych
jednostek pomocniczych Miasta.
Spotkania organów Osiedli z mieszkańcami
„Pożegnanie ferii czyli sąsiedzkie spotkanie
mieszkańców Ławicy w Lasku Marcelińskim”
Ławica
– spotkanie integracyjne z mieszkańcami.
Spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla
z mieszkańcami ul. Rejewskiego dot.
Świerczewo
parkowania na ulicy i zagospodarowania
terenu zielonego.
Inne
Nowowroczne posiedzenie Zespołu, podczas
którego Prezydent Miasta Poznania p. Jacek
Jaśkowiak, Przewodniczący Rady Miasta
Zespół konsultacyjny Poznania p. Grzegorz Ganowicz oraz Sekretarz
ds. jednostek
Miasta Poznania p. Stanisław Tamm wręczyli
pomocniczych Miasta podziękowania radnym za długoletnią
– osiedli
działalność w samorządzie pomocniczym.
Następnie odbyła się dyskusja członków
Zespołu z Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich
w sprawie zasad współpracy z osiedlami.
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2.

23.01.2020

Jeżyce

3.

3.02.2020

Główna

4.

17.02.2020

Stare Miasto

5.

18.02.2020

Świerczewo

6.

19.02.2020

Grunwald Północ

Otwarcie boiska Szkoły Podstawowej nr 106,
zmodernizowanego ze środków uzyskanych w
konkursie
na
dofinansowanie
zadań
inwestycyjnych jednostek pomocniczych
Miasta - osiedli. Realizatorem zadania był
Wydział Oświaty.
Organizacja wraz z Wydziałem Działalności
Gospodarczej i Rolnictwa spotkania dla
mieszkańców osiedla w sprawie programu
„Kawka BIS”
Przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto we
współpracy z Barakiem Kultury zorganizowali
spotkanie dla przedstawicieli samorządów
uczniowskich szkół średnich z terenu Osiedla
dotyczące działań kulturalnych i społecznych
młodzieży. W spotkaniu, które odbyło się 17
lutego w Baraku Kultury, wzięli udział także
przedstawiciele Urzędu Miasta oraz organizacji
pozarządowych.
Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta
Poznania p. Jędrzejem Solarskim, dot.
utworzenia ośrodka kultury i izby pamięci na
Osiedlu.
Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta
Poznania p. Mariuszem Wiśniewskim, w celu
wskazania
najistotniejszych
problemów
na Osiedlu.

14. 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:
 20.02.2020 r. mpzp "W rejonie alei Wielkopolskiej" w Poznaniu – I konsultacje.
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Wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp:
 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"
w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu,
 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej"
w Poznaniu,
 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu,
 od 07.01.2020 r. do 07.02.2020 r. mpzp "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu,
 od 06.02.2020 r. do 05.03.2020 r. mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu,
 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.



Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach mpzp:
 13.02.2020 r. mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu,
 24.02.2020 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część
w Poznaniu.



północna"

Publikacje uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:
 mpzp "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 1289
z dnia 04.02.2020 r.),
 mpzp "Rejon ulicy T. Mateckiego" - część A w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 1312
z dnia 05.02.2020 r.).

15. W zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:




W Poznaniu w ramach pomocy osobom bezdomnym jest kontynuowany program
„Mobilny autobus”. Program jest realizowany przez Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne”
oraz „Dom Pomocna Dłoń” a finansowany przez Urząd Miasta Poznania. Autobus jest
dostępny w godzinach 17:00 – 20:00 przy ul. Dworcowej na wysokości dworca letniego.
W ramach wsparcia osób bezdomnych udzielana jest następująca pomoc: zapewnienie ciepłego
posiłku i napoju, pomoc przedmedyczna, pomoc w uzyskaniu schronienia w placówkach
dla osób bezdomnych, pomoc w dotarciu do placówek oraz w razie potrzeby
do szpitala. Dodatkowo wydawane są ciepłe posiłki z samochodu Pogotowia Społecznego
w dniach 8,15,22,29 stycznia oraz 5,12,19,26 lutego o godzinie 17:00.
W Poznaniu funkcjonuje Dzienny Domu Opieki Medycznej. Jest on prowadzony w ramach
projektu „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW
POZNANIA” – w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Projekt
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realizowany jest przez CenterMed Poznań Sp. z o.o. Dzienny Dom Opieki Medycznej
funkcjonuje w Poznaniu, pod adresem 61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64; jest przeznaczony
dla 25 podopiecznych.
Program FENIKS, którego liderem był MOPR w Poznaniu, znalazł się w katalogu
dobrych praktyk WRPO 2014-220 (styczeń 2020) FENIKS: „To wyjątkowy projekt,
nie tylko dlatego, że realnie pomógł ponad 1500 mieszkańcom Poznania, a jego wartość
przekroczyła 15 mln zł. To także unikalne laboratorium różnych nowatorskich rozwiązań
w zakresie aktywnej integracji” – można przeczytać w publikacji: „Dobre praktyki na rzecz
aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego w województwie wielkopolskim…”,
wydanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu. Adresatem programów, realizowanych w FENIKS - ie były osoby potrzebujące
pomocy na rynku pracy - bezrobotni, bierni zawodowo, osoby pracujące poniżej swoich
aspiracji, chcące zmiany w życiu zawodowym, niepracujące osoby z niepełnosprawnościami,
osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym, wychowankowie pieczy
zastępczej, szukający swojej drogi zawodowej. W Projekcie - poprzez realizację wielu
programów - zapewniono wszystkim uczestnikom wsparcie dostosowane do indywidualnych
potrzeb.
W 2020r. realizowana jest w Poznaniu pomoc osobom bezdomnym w formie Mobilnego
Punktu Pomocy Medycznej. W jej ramach jest świadczone poradnictwo medyczne, diagnoza
i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki
medycznej
w
przypadkach
wymagających
natychmiastowej
interwencji
specjalistycznej/szpitalnej.
Najbliższe dyżury ambulansu:







06.02. (czwartek) – Ogrzewalnia przy ul. Krańcowej 10, Poznań – od godziny 13:00
10.02. (poniedziałek) – Jadłodajnia przy ul. Ściegiennego 133 – od godz. 9:30 (Siostry
Albertynki)
17.02 (poniedziałek) – Jadłodajnia przy ul. Łąkowej 4 – od godz. 9:30 (Siostry
Elżbietanki)
24.02. (poniedziałek) – Jadłodajnia przy ul. Taczaka 7 – od godz. 9:30 (Siostry
Urszulanki)

Informacje na temat miejsc stacjonowania mobilnego punktu pomocy medycznej można
uzyskać w siedzibie Signum Caritatis przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu, mailowo pod
adresem: nowak@signumcaritatis.pl lub telefonicznie pod numerami: 61 835 68 67, 61 835 68
50. Informacje o kolejnych dyżurach ambulansu są zamieszczane również na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Tutaj też można zgłosić
w zakładce „bezdomność” każdą osobę bezdomną przebywającą na terenie miasta Poznania,
która wymaga jakiegokolwiek wsparcia - https://mopr.poznan.pl/bezdomnosc/
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24 stycznia miał miejsce uroczysty Jubileusz 10-lecia czasopisma „My 60+” i Stowarzyszenia
„My 55+” z którymi od początku ich powstania współpracuje MOPR w Poznaniu, skupiając
się na pomocy i wsparciu seniorów w Poznaniu. W uroczystych obchodach udział wzięła Lidia
Leońska, rzecznik prasowy MOPR.
3 lutego - w konferencji, podsumowującej realizację rządowych programów społecznych,
zorganizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu udział wzięła Izabela
Synoradzka, Zastępca Dyrektora MOPR.
6 lutego ruszyła akcja pt: „Znalezienie zieleni w przestrzeni” na Łazarzu. Cały czas zbierane
są cebulki kwiatów, byliny ogrodowe wieloletnie , krzewy ozdobne , krzewy owocowe, nasiona
warzyw, dzięki którym zazieleni się teren wokół Przedszkola „Leśne Ludki” oraz
przygotowany zostanie warzywniak dla najmłodszych przedszkolaków. W akcję można się
włączyć przekazując roślinki bezpośrednio do Przedszkola „Leśne Ludki” ul. Limanowskiego
23 B. Partnerami akcji są: Klub Seniora Relax, Po-dzielnia, grupa wolontariuszy II LO,
Centrum Inicjatyw Lokalnych „Łazanka”. Działanie prowadzone jest w współpracy
z organizatorem społeczności lokalnej Łazarz.
6 lutego w posiedzeniu KDO udział wzięła Anna Krakowska, Zastępca Dyrektora MOPR.
10 lutego w posiedzeniu Zespołu ds. Jakości Powietrza w Poznaniu udział wzięli
– Włodzimierz Kałek, Dyrektor MOPR i Izabela Synoradzka, Zastępca Dyrektora MOPR.
12 lutego w spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, a dotyczącym
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział wziął Piotr Czajka, kierownik Działu Wsparcia
Specjalistycznego MOPR.
12 lutego w spotkaniu w UMP Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności udział wzięła
Anna Krakowska, Zastępca Dyrektora MOPR.

16. W zakresie Zarządu Transportu Miejskiego:




ZTM systematycznie i konsekwentnie podnosi standard transportu publicznego. Podczas
konferencji organizowanej przez Miasto Poznań, poinformowano pasażerów o planowanej
rozbudowie systemu informacji pasażerskiej. W roku 2020 przeprowadzony zostanie montaż
nowych tablic wyświetlających na przystankach aktualne godziny odjazdów na danej linii (tzw.
TIP) oraz nowoczesnych totemów na dwóch pętlach: Dębcu i Ogrodach. Przygotowywane jest
doposażenie całego węzła Kaponiera w tablice LED z dynamiczną informacją pasażerską
o najbliższych odjazdach. ZTM oferuje również podmiotom prywatnym bezpłatne
przygotowanie wirtualnych paneli informacyjnych (stron internetowych) z rozkładem jazdy
on-line dla wybranych węzłów i przystanków
W celu zwiększenia dostępności sieci sprzedaży biletów na transport publiczny, w 2020 roku,
na zlecenie ZTM, dwóch operatorów zamontuje 33 nowe biletomaty stacjonarne. Zaplanowano
instalację
25
nowoczesnych
i
ekologicznych
automatów
Mery
Operator
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(3 biletomaty już działają). O osiem zostanie powiększona natomiast sieć urządzeń Mennicy
Polskiej.
W celu promocji łączenia różnych środków transportu oraz chcąc ułatwić zmianę środków
transportu rozbudowano parkingi rowerowe. Zamontowano 33 stojaki w 4 lokalizacjach (pętla
Zawady, Dworzec Śródka, Dworzec Górczyn, pętla Miłostowo). Dodatkowo na pętli
Miłostowo postawiono samoobsługową stację naprawy rowerów.
Rok 2020 jest kolejnym, w którym Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe (24 mln
złotych) na remonty torowisk. ZTM przedstawił plan remontów mających na celu odnowę
infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Plan przygotowany wspólnie z MPK
Poznań, obejmuje prace w centrum, na Winogradach i Jeżycach. Zaplanowane remonty
są ściśle skoordynowane z dużymi inwestycjami takimi jak np. trasa tramwajowa
na Naramowice. Pierwsze prace rozpoczną się 16 marca.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, ZTM zwiększył zakres usług oferowanych
w Punktach Obsługi Klienta. Umożliwiono otrzymanie biletu zastępczego na czas wyrobienia
duplikatu karty PEKA we wszystkich Punktach Obsługi Klienta w Poznaniu. Dotychczas było
to możliwe wyłącznie w POK ZTM przy ul. Matejki 59.
Od 1 lutego, po zakończeniu prac budowlanych i pozytywnym odbiorze technicznym, na trasie
tramwajowej do Miłostowa uruchomiono nowy przystanek „Mogileńska”. Jednocześnie,
na wniosek lokalnych rad osiedli – testowo pozostawiono dotychczasowy przystanek
tramwajowy „Pusta”, znajdujący się bliżej pętli na Miłostowie.
Zarząd Transportu Miejskiego promował atrakcyjny cenowo bilet semestralny, skierowany
m.in. do uczniów szkół średnich, studentów i doktorantów
ZTM wprowadza(ł) i informował o czasowych zmianach w organizacji transportu publicznego
z związku z prowadzonymi pracami oraz wydarzeniami:
 w okresie ferii zimowych - od 27 stycznia do 9 lutego wprowadzono zmiany
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i podmiejskiej
 1 lutego br., w związku z otwarciem przejazdu kolejowego w Rokietnicy, linie autobusowe
nr 834 i 893 wróciły na stałe trasy;
 z początkiem lutego przywrócono ruch na skrzyżowaniu ulic Wichrowej
i Dąbrowskiego, dzięki czemu autobusy podmiejskich linii nr 802, 803, 804, 811, 812, 813
i 821 znów zatrzymują się na przystanku „Wichrowa”;
 z powodu prac drogowych prowadzonych na ul. Rolnej tymczasowo wprowadzano
zmienione w lokalizacje przystanków „IPN” i „Wspólna I” dla linii nr 171 i 176 i 243;
 od 3 lutego wprowadzono zmiany w układzie stanowisk odjazdowych na dworcu
autobusowym Os. Sobieskiego;
 w związku z uruchomieniem nowych połączeń PKM - od 3 lutego znacząco zmieniono sieć
transportu publicznego na terenie gminy Suchy Las. Zmianie uległy przebiegi tras, liczby
kursów oraz godzin odjazdów autobusów na liniach podmiejskich numer 901, 902, 904,
905, 907;
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 5 lutego wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w rejonie przystanku
„Sycowska Centrum Handlowe”;
 na wniosek gminy Suchy Las uruchomiono nową linię nocną nr 253;
 wprowadzono korzystne dla pasażerów zmiany rozkładu jazdy nocnej linii autobusowej
nr 248;
 10 lutego wprowadzono korektę rozkładów jazdy linii podmiejskich nr 821 i 886;
 w związku z zakończeniem prac kanalizacyjnych w Spławiu i przywróceniem stałej
organizacji ruchu, od 10 lutego na swoje stałe trasy wróciły autobusy linii nr 154, 162
i 244;
 uruchomiono nową podmiejską linię autobusową numer 889. Linia funkcjonuje w dni
robocze na trasie WIELKIE – Chyby – Baranowo – Przeźmierowo
– PRZEŹMIEROWO/SZKOŁA (WYSOGOTOWO/DŁUGA);
 z uwagi na budowę kanalizacji sanitarnej, od 10 lutego wprowadzono zmianę przebiegu
trasy linii autobusowej nr 154;
 w lutym, z powodu meczów piłkarskich: Lech Poznań – Raków Częstochowa, Lech Poznań
– Lechia Gdańsk wzmocniona została komunikacja zbiorowa na liniach obsługujących
rejon ul. Bułgarskiej.

17. 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 :




Trwają uzgodnienia z Radami Osiedla w sprawie zakresów realizacji zadań
Ogłoszono przetarg na zadania Rad Osiedli w zakresie bieżącej konserwacji terenów
będących w użytkowaniu Rad Osiedli
Podpisano porozumienie z Zakładem Robót Drogowych na prace naprawcze alejki
na terenie przy ul. Opolskiej/ 28 Czerwca 1956 r.

18. Poznańskie Centrum Świadczeń:


Poznańskie Centrum Świadczeń w okresie sprawozdawczym odwiedziło 2884 Klientów,
z czego 3713 Klientów w siedzibie Centrum przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz 829 Klientów
w oddziale przy ul. Małachowskiego 10. Średni czas bezpośredniej obsługi każdego Klienta
wynosił 5,5 minuty.
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W powyższym okresie mieszkańcy Poznania złożyli w Centrum 1243 wnioski o przyznanie
prawa do świadczeń, tj.:
 Świadczenie wychowawcze 500+ - 622 wnioski;
 Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami) – 588 wniosków;
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 33 wnioski;



Wydano ponad 800 decyzji ustalających prawo do wnioskowanych świadczeń.

Ponadto w związku ze zmiana w dniu 21 stycznia 2020 r. uchwały Rady Miasta Poznania
w zakresie zwiększenia grona beneficjentów mogących ubiegać się o Poznańskie Świadczenie
Żłobkowe złożono 43 wnioski o tę formę wsparcia.
W okresie od 21.01.2020 do 14.02.2020 r. złożono 789 wniosków i wydano 788 Kart Seniora „Poznańską Złotą Kartę”. W przypadku 1 wniosku odmówiono przyznania karty.


Działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych - Wydarzenia i projekty w okresie
od 21.01.2020. do 25.02.2020 r.:
 23-24.01.2020 r. – odbyło się spotkanie z Partnerami PCŚ – Centrum Inicjatyw
Rodzinnych podsumowujące współpracę w 2019 roku.
 24.01.2020 r. – z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyły się rodzinne warsztaty tworzenia
w glinie.
 03, 17, 24.02.2020 r. - Czytam i Czuję – cykliczne spotkania z przedszkolakami,
podczas których znani poznaniacy czytają dzieciom bajki. Wydarzenie połączone jest
z warsztatami artystycznymi dla dzieci.

19. Zakład Lasów Poznańskich:




Opracowano „Programu adaptacji lasów komunalnych miasta Poznania do zmian
klimatycznych”, który przy współudziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
przedstawiono 22 stycznia na Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
rozpoczęto wdrażanie wytycznych programowych.
Rozpoczęto prace przygotowawcze do udostępnienia terenu dla mieszkańców miasta Poznania
na terenie byłej szkółki przy ul. Słupskiej (pola golfowe), przeprowadzono:
 zlecenie opracowania projektów rozbiórki budynków na terenie dawnej szkółki,
 inwentaryzację drzew i krzewów niewymagających zgody na wycinkę, przyległych
lub wrastających w obiekty które mają podlegać pracom rozbiórkowym,
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 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie pozostałych drzew przyległych
lub wrastających w obiekty które mają podlegać pracom rozbiórkowym.

20. Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania:














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.
Realizując działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, po wskazaniu takiej potrzeby przez lekarzy lub ratowników medycznych,
przewieźli 82 osoby do wytrzeźwienia w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych na ulicy
Podolańskiej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym strażnicy samodzielnie,
jak również na podstawie 191 zgłoszeń mieszkańców, kontrolowali miejsca bytowania
bezdomnych, przeciwdziałając jednocześnie przypadkom zakłócania spokoju i porządku
publicznego. Z napotkanymi tam osobami przeprowadzali rozmowy nakłaniające
do skorzystania z pomocy socjalnej bądź zaopatrzenia medycznego, a najbardziej
potrzebującym przekazywali pakiety żywnościowe.
Do realizacji bieżących działań w szerokim zakresie wykorzystywano pracę operatorów
monitoringu miejskiego, którzy zaobserwowali 560 zdarzeń wymagających podjęcia
interwencji, przekazując je do załatwienia właściwym terytorialnie referatom
Straży Miejskiej Miasta Poznania (500) lub komisariatom Policji (60). Największą ilość
zdarzeń (183) odnotowano na stanowisku operatorów na Starym Mieście. Na podstawie
prowadzonych obserwacji zatrzymano 27 osób, w tym 15 sprawców dewastacji, 8 osób
posiadających substancje psychoaktywne, 2 uczestników bójek oraz 2 sprawców pobić.
W sprawozdawanym okresie strażnicy zabezpieczali 6 zgromadzeń, festynów
bądź imprez o charakterze patriotycznym, społecznym, artystycznym lub sportowym.
Łącznie do zabezpieczeń skierowano 41 funkcjonariuszy (największymi siłami zabezpieczano
okolice Stadionu Poznań podczas meczu ligowego Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa –
17 strażników). W tym czasie nie odnotowano negatywnych zdarzeń skutkujących
zagrożeniem dla uczestników wydarzeń czy osób trzecich.
Podczas codziennych patroli strażnicy miejscy kontrolowali porządek w ruchu drogowym,
w szczególności zwracając uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniające
poruszanie się innym użytkownikom drogi.
Ponadto wykonywali zadania bieżące, wynikające ze zgłoszonych 7.768 interwencji,
z czego największa liczba dotyczyła wykroczeń w ruchu drogowym – 5.310, ochrony
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środowiska i gospodarki odpadami – 829, zwierząt – 427, zagrożeń życia i zdrowia – 407,
zakłócenia porządku publicznego – 289 oraz awarii - 195.

Planowane zadania:







kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, wymagających pomocy właściwych instytucji
miejskich, w tym także z innymi jednostkami (Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie),
działania ujawniające nieprawidłowości podczas spalania odpadów w domowych instalacjach
grzewczych,
kontrola czystości i porządku, ze szczególnym uwzględnieniem chodników położonych
w ścisłym centrum miasta oraz w wytypowanych rejonach miasta na podstawie analizy
zgłoszeń,
działania profilaktyczne na rzecz nieletnich oraz działania prewencyjne w bezpośrednim
otoczeniu szkół i kontrola stanu infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo osób,
zabezpieczenie porządku publicznego imprez, zgromadzeń i uroczystości miejskich.

21. W zakresie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:


Działania WZiSS na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami:

23 grudnia 2019 r. podpisane zostało zarządzenie nr 1076/2019/P Prezydenta Miasta Poznania
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań
Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020 polegające
na: prowadzeniu ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej, poprawie stanu fizycznego
i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, rozwoju zawodowym i integracji osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin, poradnictwie dla osób z niepełnosprawnościami.
W konkursie złożono 68 ofert, z czego:
- 19 ofert ramach zadania pn. „Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej”,
- 32 oferty w ramach zadania pn. „Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób
z niepełnosprawnościami”,
- 11 ofert w ramach zadania pn. „Rozwój zawodowy i integracja osób z niepełnosprawnościami
i ich rodzin”,
- 6 ofert w ramach zadania pn. „Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami”.
Ocenie merytorycznej poddano 58 ofert. Dofinansowane uzyskało 41 projektów na łączną kwotę
4 275 000 zł. Działania realizowane są w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
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Nazwa obszaru działalności pożytku
publicznego
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w
tym:
- prowadzenie ośrodków wspierających i
rehabilitacji społecznej,
- poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób
z niepełnosprawnościami,
- rozwój zawodowy i integracja osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
- poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba
złożonych
ofert
68

Liczba zawartych
umów/wysokość dotacji
41 umów/ 4 275 000 zł

Liczba zawartych umów
18

Nazwa zadania publicznego:
Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji
społecznej
Lp.
Nazwa projektu
Kwota
dofinansowania
(zł)
1
Uwierz w siebie - pokonaj własne
960 000
słabości 2020

Nazwa organizacji
pozarządowej/
zgromadzenia
Polskie Towarzystwo
Chorób NerwowoMięśniowych Oddział
Regionalny w Poznaniu
Fundacja L'Arche

2

Razem możemy więcej

520 000

3

Prowadzenie Ośrodka DiagnostycznoKonsultacyjnego ProFUTURO konsultacje, terapia, wsparcie

70 000

Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Z Autyzmem
Profuturo

4

Prowadzenie ośrodków wspierających i
rehabilitacji społecznej.

130 000

5

Prowadzenie Całodobowego Ośrodka
Opiekuńczo Rehabilitacyjnego typu
Hostel dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną.

170 000

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Dorosłych z
Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym "Żurawinka"
Stowarzyszenie Ludzi z
Epilepsją,
Niepełnosprawnych i Ich
Przyjaciół "Koniczynka"
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6

Prowadzenie Świetlicy Terapii
Zajęciowej ISKRA dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną

70 000

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
"ISKRA"

7

Tu uzyskasz pomoc 6

70 000

Stowarzyszenie Na Tak

8

WSZECHSTRONNA
REHABILITACJA AMAZONEK

140 000

Poznańskie Towarzystwo
"Amazonki"

9

Moje miejsce - Zastępczy Dom
Rodzinny PRZYSTAŃ 5

220 000

10

Działalność wspierająca dla osób z
niepełnosprawnością wzrokową w
Poradni Rehabilitacji Niewidomych i
Słabowidzących

110 000

Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło W
Poznaniu
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rehabilitacji Niewidomych
I Słabowidzących

11

"Równy start - (5)"

190 000

12

Prowadzenie ośrodków wspierających i
rehabilitacji społecznej

230 000

13

Wsparcie dla Dzieci z
niepełnosprawnością w Małym Piesku
Zuzi

20 000

14

Wsparcie i rehabilitacja społeczna
dzieci z niepełnosprawnościami w
Supersprawnych - 2020

70 000

15

Ośrodek wspierający rehabilitację
społeczną osób z dysfunkcjami słuchu.

120 000

Towarzystwo Osób
Niesłyszących"TON"

16

Prowadzenie Ośrodka Adaptacyjno Rehabilitacyjnego dla Osób z Chorobą
Alzheimera i Innymi Zaburzeniami

140 000

Wielkopolskie
Stowarzyszenie
Alzheimerowskie
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Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło W
Poznaniu
Stowarzyszenie Na Tak

Fundacja Na Rzecz
Wspomagania Rehabilitacji
i Szerzenia Wiedzy
Kynologicznej "Mały
Piesek Zuzi"
"FUNDACJA
SUPERSPRAWNI"

Otępiennymi - w formie ośrodka
wspierającego i rehabilitacji społecznej.
17

"Świetlica w świecie ciszy"

80 000

18

OWRS - Wsparcie w chorobie

90 000

Łącznie

3 400 000

Oddział Wielkopolski
Polskiego Związku
Głuchych
Fundacja ORCHidea

Liczba zawartych umów
17

Nazwa zadania publicznego
Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z
niepełnosprawnościami
1.

RUCH DLA ZDROWIA

20 000

Poznańskie Towarzystwo
"Amazonki"

2.

"Dziecko w swoim żywiole - (4)"

20 000

3.

Aktywność i samodzielność - wsparcie
osób z wieloraką, sprzężoną
niepełnosprawnością - 2

140 000

Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło W
Poznaniu
Stowarzyszenie Na Tak

4.

Darmowa terapia szansą dla Twojego
Dziecka VII

20 000

5.

Teatr, Ruch i Rozmowa - 2020 XI
Edycja

20 000

6.

Rehabilitacja społeczna i terapia z
zakresu komunikacji alternatywnej osób
z wieloraką, złożoną
niepełnosprawnością – 6

60 000
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Fundacja Na Rzecz
Wspomagania Rehabilitacji
i Szerzenia Wiedzy
Kynologicznej "Mały
Piesek Zuzi"
Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
Stowarzyszenie Na Tak

7.

"Razem - lepiej (7)"

20 000

8.

Startujmy Razem

20 000

9.

Uczmy się razem żyć 2020
z Niepełnosprawnościami

41 000

Wielkopolskie Forum
Organizacji Osób

10.

Rytm-Ruch-Wibracje III

20 000

11.

POZYTYWKA. Program
konsultacyjno-terapeutyczny dla dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
lub opóźnieniem w rozwoju oraz ich
rodziców (KONTYNUACJA TERAPII)

20 000

Wielkopolskie
Stowarzyszenie Osób z
Chorobą Parkinsona w
Poznaniu
Zero-Pięć. Fundacja Na
Rzecz Zdrowia
Psychicznego Małych
Dzieci

12.

Walczymy z SM z całych sił

60 000

13.

Dorosłość-gramy dalej w Poznaniu

34 000

14.

Aktywny (nie)pełnosprawny Poznaniak

30 000

Fundacja Stworzenia Pana
Smolenia

15.

Poprawa stanu fizycznego i
psychicznego osób cierpiących na
chorobę Alzheimera i ich opiekunów.

40 000

Wielkopolskie
Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Z Chorobą
Alzheimera

16.

Kącik bardzo kulturalny

20 000

17.

Ruch i kolarstwo tandemowe jako
sposób na rozwój fizyczny i psychiczny
osób niewidomych

20 000

Polski Związek
Niewidomych - Okręg
Wielkopolski
Wielkopolski Klub Kultury
Fizycznej, Sportu i
Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących "Razem"

Łącznie

605 000

Nazwa zadania publicznego:
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Polskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło W
Poznaniu
Stowarzyszenie SportowoRehabilitacyjne "Start"

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
Fundacja Sowelo

Liczba zawartych
umów:3

Rozwój zawodowy i integracja osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin
1.

Poznańskie Centrum Wspierania
Rozwoju Zawodowego Osób z
Niepełnosprawnościami 2020

120 000

Wielkopolskie Forum
Organizacji Osób z
Niepełnosprawnościami

2.

Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko.
Cykl warsztatów i doradztwa dla
otoczenia osób z
niepełnosprawnościami.

40 000

Stowarzyszenie I Love
Ziemek

3.

MOGĘ, CHCĘ, POTRAFIĘ - edycja III

30 000

Polski Związek
Niewidomych - Okręg
Wielkopolski

Łącznie

190 000
Liczba zawartych umów:
3

Nazwa zadania publicznego:
Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami



1.

INFORMACJA BEZ BARIER - 2020

30 000

2.

Ośrodek Informacji i Bezpłatnych Porad
Prawnych dla Osób z
Niepełnosprawnościami WIFOON 2020

30 000

3.

WóTeZet-Magazyn Ośrodków Terapii
Zajęciowej

20 000

Łącznie

80 000

Polski Związek
Niewidomych - Okręg
Wielkopolski
Wielkopolskie Forum
Organizacji Osób z
Niepełnosprawnościami
Fundacja Inicjatyw
Społecznych "mili Ludzie"

Działania WZiSS w zakresie wsparcia społecznego:

 Rozstrzygnięto 5 otwartych konkursów ofert na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej
i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
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Nazwa obszaru działalności
pożytku publicznego
Pomoc społeczna
(4 procedury konkursowe)
Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym
(1 procedura konkursowa)
Razem dotacje na 2020 r.
przyznane do 31.12.2019 r.

Liczba ofert
złożonych
58

Liczba zawartych umów na 2020/
wysokość dotacji
43 umowy/ 48 539 420,92

19

18 umów/ 2 710 000,00

77

61 umów/ 51 249 420,92

Obszar: Pomoc społeczna

Lp.

x

Nazwa zadania publicznego

Liczba Wysokość
umów
dotacji

Nazwa organizacji
pozarządowej/
zgromadzenia

Pomoc społeczna - zadania powierzone

1.

Zapewnienie świadczenia usług
opiekuńczych uprawnionym osobom
w miejscu zamieszkania, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych

2.

Zapewnienie specjalistycznych usług
opiekuńczych uprawnionym osobom
w miejscu zamieszkania, z
wyłączeniem osób z zaburzeniami
psychicznymi,

3.

Zapewnienie specjalistycznych usług
opiekuńczych uprawnionym osobom
w miejscu zamieszkania, dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Zapewnienie schronienia w
noclegowni i/lub schronisku, posiłku,
4.
niezbędnego ubrania osobom
bezdomnym

2

26 389 049,92

1

900 177,00

1

949 592,00

Polski Czerwony Krzyż,
Polski Komitet Pomocy
Społecznej

Polski Komitet Pomocy
Społecznej

Polski Komitet Pomocy
Społecznej

Stowarzyszenie MONAR
(5umów), Stowarzyszenie
„Dom Pomocna Dłoń”,
3 276 700,00
Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu „Mar-Kot”,
Stowarzyszenie Pogotowie

10
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Społeczne, Towarzystwo
im. Św. Brata Alberta,
Fundacja Miłosierdzie

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zapewnienie interwencyjnego
bezpiecznego pobytu osobom
bezdomnym w ogrzewalni, zgodnie z
przepisami ustawy o pomocy
społecznej
„Łaźnia miejska i strefa pomocy
doraźnej” tj.: zapewnienie osobom
bezdomnym możliwości korzystania
na terenie Poznania z zabiegów
higienicznych, niezbędnych środków
higienicznych, odzieży na wymianę
oraz dodatkowo z innych form
wsparcia doraźnego
Streetworking - usługa wsparcia
interwencyjnego z wykorzystaniem
metody streetworkingu dla osób
bezdomnych, w miejscu ich
przebywania
w przestrzeni publicznej
Zapewnienie wsparcia osobom
bezdomnym w ramach mobilnego
punktu pomocy, w tym poprzez
dostarczenie co najmniej ciepłych
napoi oraz kanapek.
Zapewnienie wsparcia w mieszkaniu
treningowym osobom i rodzinom
przebywającym w schronisku lub
noclegowni i nieposiadającym prawa
do lokalu socjalnego
Zapewnienie wsparcia osobom z
zaburzeniami psychicznymi w
środowiskowych domach
samopomocy.

1

385 750,00

Caritas Archidiecezji
Poznańskiej

1

113 150,00

Caritas Archidiecezji
Poznańskiej

2

100 000,00

Stowarzyszenie Pogotowie
Społeczne, Caritas
Archidiecezji Poznańskiej

1

Stowarzyszenie Pogotowie
128 100,00 Społeczne, Stowarzyszenie
„Dom Pomocna Dłoń”

1

35 000,00

Stowarzyszenie MONAR

Stowarzyszenie Przyjaciół
Niewidomych i
Słabowidzących,
7 666 486,00 Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
ISKRA, Wielkopolskie
Stowarzyszenie

9
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Alzheimerowskie,
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Sokoły”, Stowarzyszenie
na Rzecz Młodzieży
Sprawnej Inaczej
„Śmiałek”, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w
Poznaniu, Stowarzyszenie
Osób i Rodzin na Rzecz
Zdrowia Psychicznego
„Zrozumieć i Pomóc”,
Stowarzyszenie „Na Tak”
Asystent osoby z
niepełnosprawnością, w tym
z niepełnosprawnością intelektualną
11. i zaburzeniami psychicznymi- zadanie
z projektu „Usługi społeczne i opieka
medyczna dla mieszkańców Poznania”
w ramach WRPO EFS
Prowadzenie Centrum
Usamodzielnienia w formie dziennego
mieszkania wspomaganego – dla osób
z niepełnosprawnością i
12.
niesamodzielnych – zadanie z projektu
„Usługi społeczne i opieka medyczna
dla mieszkańców Poznania w ramach
WRPO EFS
x

1

2020 –
270 000,00 Stowarzyszenie MONAR,
2021 –
Fundacja Sowelo
270 000,00

1

2020 –
173 760,00
2021
173 760,00

Fundacja Aktywizacja

Pomoc społeczna - zadania wspierane

Zapewnienie w domach pomocy
społecznej
całodobowej
opieki
osobom, które z powodu wieku,
13. choroby lub niepełnosprawności nie
mogą samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu

3

7 451 118,00
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Zgromadzenie Córek Matki
Bożej Bolesnej „Serafitki”,
Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo,
Zgromadzenie Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej

Zapewnienie usług w dziennym domu
pomocy na obszarze Wildy lub Dębca
14.
(70 miejsc dziennie)

1

320 000,00

Zapewnienie pomocy w mieszkaniach
chronionych uprawnionym osobom ze
15.
względu na trudną sytuacje życiową,
wiek, niepełnosprawność lub chorobę

4

300 538,00

Zapewnienie posiłków osobom, które
16. własnym staraniem nie mogą ich sobie
zapewnić

4

80 000,00

Razem poz. 1-16 dotacje przyznane
x do 31 grudnia 2019 r. na realizację 43
zadań w 2020 r.

Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Stowarzyszenie ‘Dom
Pomocna Dłoń”,
Stowarzyszenie MONAR,
Stowarzyszenie Osób i
Rodzin Na Rzecz Zdrowia
Psychicznego „Zrozumieć i
Pomóc”, Stowarzyszenie
Pogotowie Społeczne
Zgromadzenie Sióstr
Urszulanek, Zgromadzenie
Sióstr Albertynek,
Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek, Caritas
Poznańska

48 539 420,92

Obszar: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
Lp
.

Nazwa zadania
publicznego

Liczb
a
umó
w

Wysokość
dotacji

Nazwa organizacji
pozarządowej

x
1.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zadania powierzane
Wolontariat Wielkopolski,
Stowarzyszenie Schron Kultury
Prowadzenie dziennych
11
670 000,00
Europy, Stowarzyszenie Aster,
ośrodków wsparcia dla
Stowarzyszenie Osób
seniorów
Niepełnosprawnych „Amikus”,
Stowarzyszenie Ludzi III Wieku
„Świerczewski Krąg”,
Stowarzyszenie Poznańskie
Towarzystwo „Amazonki”,
Towarzystwo Osób
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Niesłyszących „TON”, Oddział
Wielkopolski Polskiego Związku
Głuchych, Fundacja Petra senior,
Stowarzyszenie na rzecz
mieszkańców osiedla
Krzyżowniki-Smochowice,
Stowarzyszenie Sokole Gniazdo
2.

3.

3.

4.

Opieka wytchnieniowa dla
opiekunów osób starszych
poprzez zapewnienie
dziennej opieki w
senioralnym domu
krótkiego pobytu
Zwiększenie poziomu
poczucia bezpieczeństwa
osobistego seniorów
poprzez usługi
transportowe świadczone
na rzecz osób mających
trudności w samodzielnym
poruszaniu się
komunikacja publiczną
Zwiększenie poziomu
poczucia bezpieczeństwa
osobistego seniorów w ich
miejscu zamieszkana
poprzez udzielenie
wsparcia w formie
konsultacji i drobnych
napraw technicznych,
ograniczających
wystąpienie zagrożeń
zdrowia z powodu
niesprawności instalacji,
sprzętów i urządzeń
domowych
Zapewnienie możliwości
poprawy stanu zdrowia

1

430 000,00

Fundacja „PETRA senior”

1

550 000,00

Fundacja „Fanari”

1

200 000,00

Stowarzyszenie Medycyna Polska

1

434 000,00
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Fundacja „FANARI”

fizycznego i psychicznego
seniorów poprzez
realizację mobilnych usług
kosmetycznych
obejmujących wyłącznie
paznokcie u stóp
5

6

x

Zapewnienie możliwości
poprawy stanu zdrowia
psychicznego seniorów
poprzez udzielenie
wsparcia obejmującego
umycie okien w ich
miejscu zamieszkania
Zapewnienie możliwości
poprawy stanu zdrowia
psychicznego seniorów
poprzez udzielenie
wsparcia w formie
jednorazowego
uporządkowania
grobu/nagrobka osoby
bliskiej na jednym z
miejskich cmentarzy w
Poznaniu
Razem poz. 1-6 przyznane
dotacje do 31.12.2019 r.
na realizację zadań w 2020
r.

1

250 000,00

Fundacja „FANARI”

176 000,00

Stowarzyszenie Medycyna
Polska, Spółdzielnia Socjalna
„Poznanianka”

2

18

2 710 000,00

 W trakcie procedowania jest zlecenie organizacjom pozarządowym kolejnego zadania
z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Działania służące poprawie
stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia,
pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz
organizację różnorodnych form wypoczynku.” W budżecie na rok 2020 przeznaczono
na to zadanie 492 571,00 zł. W okresie naboru wniosków tj. do 20 grudnia 2019 r. złożono
54 oferty dot. pozyskania z budżetu Miasta 2 mln 522 tys. zł.
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Działalność WZiSS w zakresie wsparcia repatriantów:

26 grudnia pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odebrali rodzinę zaproszonych
przez Miasto repatriantów z północnego Kazachstanu. Rodzina zgodnie z Uchwałą NR
XV/242/VIII/2019 Rady Miasta Poznania otrzymała wyremontowany, wyposażony lokal
mieszkalny, na który została zawarta z nimi umowa najmu na czas nieokreślony. Mieszkanie
zostało w ramach wolontariatu pracowniczego wysprzątane i udekorowane świątecznie, wraz
z choinką przekazaną przez Spółkę Miejską "Targowiska". Z racji przyjazdu rodziny w okresie
świątecznym, Caritas Archidiecezji Poznańskiej przekazał żywność i środki czystości.
Dla 3 letniego dziecka zostało zarezerwowane miejsce w przedszkolu, do którego już po świętach
zaczął uczęszczać. Rodzina otrzymuje wsparcie w sprawach urzędowych i bytowych na bieżąco
od WZiSS i MOPRu, natomiast wypłatą świadczenia dla repatriantów zajmuje się PCŚ, który
przekazał pierwsze środki rodzinie, już 27 grudnia, tj. dzień po przyjeździe do Poznania.



Działalność WZiSS w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Lp.
x

Liczba
umów

Nazwa organizacji
Nazwa zadania publicznego
pozarządowej/
zgromadzenia
Wsparcie rodziny i Systemu pieczy zastępczej konkurs 13/2020, 14/2020
- zadania wspierane

Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między
1. innymi poprzez działania wolontaryjne
w poznańskich rodzinach, rozwój
edukację małego dziecka.

2

3

Wysokość
dotacji

3

Zapewnienie specjalistycznego
poradnictwa i terapii rodzinnej dla
rodzin mających trudności w
wypełnianiu swoich zadań.

5

Pomoc w ośrodkach wsparcia dla
rodzin i dzieci.

4
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Stowarzyszenie „Lepszy
Świat”,
80 000,00
Instytut Małego Dziecka im
Astrid Lindgren
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Fundacja
Dziecko w Centrum,
275 038,00
Fundacja Zero-Pięć,
Stowarzyszenie Strefa
Rodziny, Stowarzyszenie
Pogotowie Społeczne
Fundacja Dziecko w
Centrum, Fundacja Zero
245 000,00
Pięć,
Towarzystwo Przywracania
Rodziny,

Fundacja WIELSPINREHA

4



Zapewnienie pomocy dzieciom w
ramach placówek wsparcia dziennego
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

6

Grupa Animacji Społecznej
REZERWAT, Fundacja Jest
Nadzieja, Stowarzyszenie
Szczęśliwy Dom,
248 885,00 Towarzystwo Przyjaciół
dzieci Piątkowo, Inspektoria
Towarzystwa
Salezjańskiego im. J. Bosko
we Wrocławiu

Działalność WZiSS w zakresie Programów Rodzinnych i Senioralnych:

 Koncert Świąteczny
20 grudnia 2019 r. w Teatrze Muzycznym zorganizowano dla poznańskich seniorów koncert
świąteczny pt. „Swingowe Święta”. Koncert był okazją do wysłuchania znanych światowych
świątecznych piosenek. Po zakończeniu seniorzy otrzymali słodką niespodziankę – kartonik
świątecznych pierników.
 Senior Maluszka Tuli
20 grudnia 2019 r. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarki spotkał się z
przedstawicielami realizatorów projektu (Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Centrum Inicjatyw Senioralnych, WZiSS UMP) oraz
wolontariuszami, którzy już uczestniczą w tuleniu maluchów na Oddziale Noworodkowym.
Spotkanie było okazją do podsumowania projektu oraz podzielenia się wnioskami i
doświadczeniami. Wolontariusze będą aktywnie uczestniczyli we wspieraniu rodziców i personelu
Oddziału w opiece nad noworodkami w roku 2020.
 Wyprawka dla Gzubka
Wyprawkę dla Gzubka odebrać można (za okazaniem aktu urodzenia) przy rejestracji dziecka w
Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Libelta 16/20 oraz w punktach:
* Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1,
* Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10,
* Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Franciszka Ratajczaka 44,
* Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ul. Słowackiego 22.
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Do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 256 wyprawek.


Działalność WZiSS w zakresie Zdrowia Publicznego:



Lp.

Nazwa zadania publicznego

Liczba
umów

Wysokość
dotacji

Nazwa organizacji
pozarządowej/
zgromadzenia

Rozstrzygnięcie konkursu
- Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej 24 h
Poznań Wspiera Kobiety! Cały Świat
1 119
1.
1
Fundacja Cały Świat
dba o Profilaktykę Intymną!
982,00 zł
x


Lp. Nazwa zadania publicznego

Kwota
dofinansowa
nia

Nazwa organizacji pozarządowej/
zgromadzenia

Wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Ochrona I Promocja Zdrowia,
W Tym Działalność Lecznicza
1.

Senior FIT

29 500,00 zł

Wolontariat Wielkopolski

2.

SPRAWNE DLA ZDROWIA

27 800,00 zł

Poznańskie Towarzystwo "Amazonki"

3.

Rytm-Ruch-Wibracje III

12 700,00 zł

Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z
Chorobą Parkinsona w Poznaniu

4.

MALTAŃSKI OŚRODEK
GERIATRYCZNO GERONTOLOGICZNY
"

66 620,00 zł

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
"Pomoc Maltańska

5.

Ośrodek Geriatryczno –
Gerontologiczny dla osób z
chorobą Alzheimera i innymi
zaburzeniami otępiennymi.

51 200,00 zł

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie

6.

Poznańskie Centrum Seniora

82 180,00 zł Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy
Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"
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7.

Opieka nad osobami przewlekle 125 248,00 zł Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy
Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"
i nieuleczalnie chorymi oraz
wsparcie rodzin sprawujących
opiekę nad chorymi

8.

Kompleksowa Terapia
Przeciwobrzękowa 2020

9.

Opieka nad osobami przewlekle 21 000,00 zł
i nieuleczalnie chorymi oraz
wsparcie rodzin sprawujących
opiekę nad chorymi.

Stowarzyszenie Wspierania Opieki
Paliatywnej

10. Krok do przodu III

56 952,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych i Zagrożonych
Niepełnosprawnością Siloe

11. Mobilny punkt pomocy
medycznej

100 000,00 zł

Fundacja Signum Caritatis

12. Miejska wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego

70 000,00 zł

Caritas Archidiecezji Poznańskiej



96 800,00 zł

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Oddział w Poznaniu

Działalność WZiSS w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

Lp
.
1.

2.

Nazwa zadania publicznego
Program informacyjnoedukacyjny dla rodziców
dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem od narkotyków
i innych substancji
psychoaktywnych
Grupa wsparcia dla rodziców
dzieci i młodzieży z grup
ryzyka, eksperymentujących
z narkotykami i innymi
substancjami
psychoaktywnymi oraz
uzależnionych.

Liczba
umów
1

Wysokość
Nazwa organizacji
dotacji
pozarządowej
28.500 zł Stowarzyszenie Pedagogów
Społecznych Riposta

28.600 zł

1
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Stowarzyszenie MONAR

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Prowadzenie Punktu
InformacyjnoKonsultacyjnego dla osób z
problemem uzależnienia od
narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych.
Organizacja szkoleń
edukacyjnych lub kampanii z
zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom od
narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych.
Program wczesnej
interwencji adresowany do
osób zażywających narkotyki
i inne substancje
psychoaktywne.
Prowadzenie innych działań
profilaktycznych,
edukacyjnych,
informacyjnych lub
interwencyjnych,
skierowanych do osób
zagrożonych zażywaniem
narkotyków i/lub środków
psychoaktywnych, osób
eksperymentujących z
narkotykami i/lub środkami
psychoaktywnymi oraz osób
uzależnionych.
Prowadzenie ośrodka dla
osób nietrzeźwych
Socjoterapia dla dzieci i
młodzieży z rodzin z
problemem alkoholowym w
placówce wsparcia dziennego
prowadzonej w formie
świetlicy socjoterapeutycznej

1

65.000 zł

Caritas Poznańska

1

35.000 zł

Stowarzyszenie Pedagogów
Społecznych Riposta

2

35.400 zł

Stowarzyszenie MONAR
Stowarzyszenie Pedagogów
Społecznych Riposta

2

125.460 zł Stowarzyszenie MONAR
Fundacja Freda Gijbelsa

1

1.900.000
zł
1.750.000
zł

12
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Stowarzyszenie MONAR
Stowarzyszenie Na Rzecz
Społeczności Lokalnej „Razem na
Głównej”
Fundacja Rozwoju Motylarnia
Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Fundacja Uskrzydleni
Caritas Poznańska

Szansa Fundacja w Poznaniu
Parafia Rzymskokatolicka pw
Imienia Maryi
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinom AMICI
Pogotowie Społeczne
9.

10.

11.

12.

13.

98.355 zł

Organizacja wypoczynku
zimowego dla dzieci i
młodzieży z rodzin z
problemem alkoholowym z
elementami profilaktyki
uzależnień, przeciwdziałania
przemocy oraz terapii
wspomagającej rozwój
dziecka (kolonie, półkolonie,
obozy)
Wspieranie programów
ograniczania szkód
społecznych i zdrowotnych
dla osób bezdomnych
uzależnionych
Udzielanie wsparcia
środowiskom abstynenckim
poprzez prowadzenie klubu
abstynenta

5

Parafia Rzymskokatolicka pw
Jana Bosko,
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinom AMICI,
Szansa Fundacja w Poznaniu,
Fundacja Ewy Johannes
TALENT,
Stowarzyszenie Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Oddział
Dzielnicowy Poznań Piątkowo
160.000 zł Pogotowie Społeczne
Stowarzyszenie MONAR

3

70.000 zł

Program oddziaływań
korekcyjnych i edukacyjnych
adresowany do osób
stosujących przemoc w
rodzinie
Zmniejszenie negatywnych
następstw dla ofiar i
świadków przemocy
domowej oraz ograniczenie
zaburzeń życia rodzinnego
spowodowanych
występowaniem przemocy

1

60.000 zł

4

440.000 zł Fundacja Dziecko w Centrum
Fundacja Restart
Pogotowie Społeczne
Stowarzyszenie MONAR

3
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Poznańskie Stowarzyszenie
Abstynentów,
Stowarzyszenie Dom Trzeźwości,
Stowarzyszenie Środowiskowy
Klub Abstynenta Zwycięstwo
Fundacja PCPS

14.



Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa w
zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

80.000 zł

1

Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka

Kontrolne przeprowadzone i zaplanowane w okresie od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia
2020 r.

 Kontrole w jednostkach nadzorowanych przez Wydział:
 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory,
 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
 Zespół Żłobków Nr 2
 Kontrole realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom:
 Fundacja Transatlantyk,
 Caritas Poznańska,
 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki,
 Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu.
 Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach
niepublicznych, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów:



Żłobek „Bajkowa Akademia Smyka Żłobek Uniwersytecki”,
Żłobek „Sobie… Rajski Domek” ul. Wiosenna.
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22. W zakresie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania w trybie
bezprzetargowym i w trybie przetargowym oraz sprzedaż komunalnych nieruchomości
lokalowych w trybie przetargowym w okresie od 26.11.2019 r. do 14.01.2020 r.

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych.
l.p.

data

pow.
nieruchomości
[m2]

Cena
[zł]

tryb zbycia

1.

26.11.2019

1055

365 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

2.

27.11.2019

801

346 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

3.

27.11.2019

802

292 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

4.

27.11.2019

815

288 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

5.

05.12.2019

108

71 000,00

sprzedaż w trybie
bezprzetargowym

6.

06.12.2019

11.991

264 000,00

sprzedaż w trybie
bezprzetargowym
nieruchomości Skarbu
Państwa, z bonifikatą,

7.

10.12.2019

845

455 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

8.

11.12.2019

5387

14 200 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

9.

18.12.2019

5328

12 100 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym
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10.

19.12.2019

22

15 000,00

sprzedaż w trybie
bezprzetargowym

11.

19.12.2019

1638

35 000,00

sprzedaż w trybie
bezprzetargowym

12.

20.12.2019

858

413 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

13.

09.01.2020

2353

4 040 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

14.

09.01.2020

5809

8 888 000,00

sprzedaż w trybie
przetargowym

2. Zorganizowano przetargi/rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
l.p.

data

ilość
nieruchomości

ilość wyłonionych
nabywców

uwagi

1.

05.12.2019

2

2

uzyskano łączną cenę
834 000,00 zł

2.

09.12.2019

2

2

uzyskano łączną cenę
700 000,00 zł

3.

12.12.2019

1

1

uzyskano cenę 346 000,00 zł

II. Sprzedaż lokali na rzecz najemców w okresie od 26.11.2019 r. do 31.12.2019 r.


Sprzedaż w okresie między sesjami Rady Miasta Poznania:


Ilość sprzedanych mieszkań komunalnych

1

w tym:
 za gotówkę

1

 na raty

0



Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkań
32 537,65 zł



Kwota uzyskana z pierwszych opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu

0 zł
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Łączna powierzchnia sprzedanych mieszkań

43,80 m2

Ogółem sprzedaż w 2019 roku.


Ilość sprzedanych mieszkań komunalnych

18

w tym:
 za gotówkę

17

 na raty

1



Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkań



Kwota uzyskana z pierwszych opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu




509 244,57 zł

0 zł

Łączna powierzchnia sprzedanych mieszkań

1 087 m2

Ogółem sprzedaż w okresie od 30.08.1993 r. do 31.12.2019 r.


Ilość sprzedanych mieszkań komunalnych

13 637

w tym:
 za gotówkę

11 668

 na raty

1 969



Kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkań



Kwota uzyskana z pierwszych opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu

213 249 886,47 zł

3 480 057,30 zł

23. W zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:


W dniu 10.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania „Rozbudowa Systemu
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na Piątkowie” realizowanego przez
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZETO S.A. z Poznania. W ramach
przedmiotowych prac Wykonawca zainstalował nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu
ulic Henryka Opieńskiego i Umultowskiej oraz wymienił kamerę na skrzyżowaniu ulic
Karola Szymanowskiego i Tadeusza Szeligowskiego. Łączny koszt realizacji zadania wraz
z nadzorem inwestorskim wyniósł 74 188,70 zł.



W dniu 12.12.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania „Rozbudowa Systemu
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w oparciu o rozwiązania mobilne – etap III”
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realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZETO S.A. z Poznania.
W ramach przedmiotowych prac Wykonawca zainstalował nowy mobilny punkt kamerowy
składający się kamery stałopozycyjnej i kamery panoramicznej na skrzyżowaniu ulic
Dąbrowskiego i Santockiej. Koszt realizacji zadania wyniósł 30 601,17 zł.


W dniu 12.12 2019 r. dokonano odbioru końcowego wybudowanego przez firmę BUDNET
Waldemar Illman przyłącza telekomunikacyjnego od miejskiej sieci światłowodowej
przebiegającej wzdłuż Wartostrady do rewaloryzowanego budynku Łazienek Rzecznych
przy ul. Piastowskiej 71.



Włączono do sieci monitoringu miejskiego 6 kamer PTZ na odcinku Wartostrady
w ramach inwestycji realizowanej przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
Miasta,
W dniu 23.12.2019 r. został zakupiony samochód specjalistyczny do celów ratowniczych
dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupa Ratownictwa Specjalistycznego marki Volkswagen
Cady Maxi. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 102 000,00 zł. Miasto Poznań przekazało
dotację na ten cel w wysokości 80 000, zł w celu realizacji zadania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.





W dniu 08.01.2020 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym ZETO
S.A. z Poznania na realizację rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta
Poznania w obszarze Rataj w oparciu o gotową infrastrukturę – doposażenie 14 obszarów
monitorowanych za pomocą kamer szybkoobrotowych na terenie Dolnego Tarasu Rataj
w kamery panoramiczne (11 szt.) lub kamery stałopozycyjne (3 szt.). Koszt zawartej
umowy wynosi 81 929,07 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia,
w wysokości 75 000,00 zł przekazane na ten cel przez Radę Osiedla Rataje, zostały
przeniesione do budżetu roku 2020. Planowany termin realizacji do 20 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.
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