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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU 
 

Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

1.  
P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – 

umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich 

przysług rozliczanych godzinowo. 

Biuro ds. Partycypacji 

Społecznej 

W dniu 24 marca 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania 

(Światowa Fundacja Pomocy). Zadanie w trakcie realizacji. (Od 23 

czerwca br. trwa kontrola realizacji działań w ramach zleconego 

zadania publicznego). 

2.  

S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie 

projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych 

w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość 

wykonania "zielonych dachów". 

Biuro ds. Rewitalizacji i 

Rozwoju Zabudowy Miasta 

Zakończenie postępowania konkursowego. Przygotowywanie trybu 

negocjacji. Złożenie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych. 

3.  

B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, 

ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji 

Brata Alberta. 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Zrealizowano w marcu 2015 r. 

4.  B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Zrealizowano w marcu 2015 r. 

5.  L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Realizacja zadania nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r. 

6.  
P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego 

do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Zrealizowano w marcu 2015 r. 

7.  S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Zadanie zrealizowane częściowo, z uwagi na brak oferentów. W wyniku 

dwóch przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, wyłoniono 

dwóch realizatorów zadania, z zakładanych czterech. Łączna kwota 

dotacji rozdysponowana w konkursach wynosi 159.200,00 zł 

(planowana kwota dotacji 528.000,00 zł). Kwota nierozdysponowana 

wynosi : 368.000,00 zł. 

8.  
S0006 Doposażenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: 

meble, telewizor, saturator wody. 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Zrealizowano w maju 2015 r. 

9.  
S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego 

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.  

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Zrealizowano w marcu 2015 r.  

10.  
G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci 

na terenie Stawów Jana. 

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

Przetarg został ogłoszony. Rozstrzygnięcie i wybór najkorzystniejszej 

oferty planowany jest na drugą połowę lipca 2015r. 



Strona | 2  

 

Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

11.  G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku. 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu. 

12.  G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II. 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

2 lipca odbędzie się wprowadzenie wykonawcy ścieżek na plac 

budowy. Zakończenie budowy ścieżek objętych przetargiem planowane 

jest na koniec sierpnia 2015r. 

13.  P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki Wydział Budynków i Lokali 

W dniu 16.06.2015 Wydział Budynków i Lokali skierował pismo 

do Dyrektora Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów 

Publicznych UMŁ, o zwiększenie wydatków bieżących w zadaniu 

2185581 w planach finansowych AZK Łódź – Polesie o kwotę 

297195z. Poprawiony harmonogram zostanie przedstawiony po 

uzyskaniu odpowiedzi z Wydziału Budżetu. AZK Łódź – Polesie jest 

przygotowane do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie 

zadania (wykonawcę robót) w zakresie uzgodnionym 

z pomysłodawcami projektu w granicach zabezpieczonych środków 

finansowych na realizację tego zadania. 

14.  
B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – 

SP 184 i PG 16. 
Wydział Edukacji Wykonawca robót budowlanych wybrany, umowa podpisana. 

15.  
B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni 

w SP nr 142. 
Wydział Edukacji Wykonawca robót budowlanych wybrany, umowa podpisana. 

16.  G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41. Wydział Edukacji Wykonawca robót budowlanych wybrany, umowa podpisana. 

17.  
G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie 

PG nr 41. 
Wydział Edukacji 

Przetarg unieważniony (oferty przekraczały posiadane środki). 

Ogłoszono ponownie przetarg, otwarcie ofert 03.07.2015 r. 

18.  
G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa 

całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka. 
Wydział Edukacji Ogłoszono przetarg. 
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19.  
L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez 

poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach. 
Wydział Edukacji 

SP 33 – Ogłoszono przetarg. 

SP 122 – Wybrano wykonawcę robót budowlanych, umowa nie została 

podpisana. 

SP 137 – Ogłoszono przetarg. 

SP 164 - Wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę. 

SP 169 - Wybrano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę. 

G 5 - Wykonawca robót budowlanych wybrany, podpisano umowę 

G 13 – Ogłoszono przetarg. Wykonawca wybrany, umowa nie została 

podpisana. 

G 15 – W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. 

G 31 – Wykonawca robót budowlanych wybrany, umowa podpisana. 

G 33 – Ze względu na zastrzeżenia WUiA do zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych, roboty będą wykonywane na 

pozwolenia na budowę.  Pozwolenie zostanie złożone w lipcu. 

G 38 - Ogłoszono przetarg. 

G 44 - Wykonawca robót budowlanych wybrany, zrezygnował z 

podpisania umowy (pozostałe oferty przekraczają środki przeznaczone 

na zadanie). Przetarg ponownie ogłoszony. 

MOS 2 – Ogłoszono przetarg. 

MOS 4 – ZADANIE ZREALIZOWANE 

ZSSp 4 - Ogłoszono przetarg. 

20.  
P0011 "Pora na … rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy 

SP Nr 91 im. L. Teligi. 
Wydział Edukacji Zadanie zrealizowane. 

21.  
P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych 

wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum. 
Wydział Edukacji 

Dostawy ZREALIZOWANE. Realizacja robót budowlanych 

planowana w przerwie wakacyjnej 

22.  
P0040 Bliżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę 

XXI w. 
Wydział Edukacji 

Dostawy ZREALIZOWANE. Realizacja robót budowlanych 

planowana w przerwie wakacyjnej 

23.  
P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnością ruchową. 
Wydział Edukacji Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 

24.  P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego. Wydział Edukacji 

Wybrano wykonawcę robót budowlanych – realizacja robót 

budowlanych – w okresie wakacji.  Zrealizowano dostawę 

wyposażenia. 
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25.  
P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 

im. gen. Józefa Wybickiego. 
Wydział Edukacji 

Wybrano wykonawcę robót budowlanych – realizacja robót 

budowlanych – w okresie wakacji. Wybrano dostawcę sprzętu 

elektronicznego i mebli do laboratorium – dostawa w okresie 

wakacyjnym. 

26.  W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34. Wydział Edukacji 
Wykonawca robót budowlanych wybrany, umowa podpisana. Roboty  

w trakcie wykonywania. 

27.  
W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną 

i koszykówkę przy SP nr 33. 
Wydział Edukacji Ogłoszono przetarg. 

28.  W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34. Wydział Edukacji Wykonawca robót budowlanych wybrany, umowa podpisana. 

29.  L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus. 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 
Zadanie zrealizowane. 

30.  P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39. 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

Obecnie projektant uzupełniania dokumentację projektową w celu 

otrzymania z Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ pozytywnej 

opinii na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

31.  
P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana 

Karskiego. 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

Obecnie przygotowano polecenie dla ŁZUK na wykonanie 

zagospodarowania działki przy ul. Ogrodowej zgodnie z ustaleniami 

z Wnioskodawczynią. Dla realizacji parków kieszonkowych na Starym 

Polesiu w uzgodnieniu z Miejską Pracownią Urbanistyczną i Biurem 

Architekta Miasta zostanie powołany zespół roboczy z udziałem 

Wnioskodawczyni i Pani Radnej Urszuli Niziołek –Janiak, który 

uzgodni lokalizacje i opracuje wytyczne do projektowania. 

32.  
W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury ,,502" 

przy ul. Gorkiego 16. 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

Z dniem 21.05.2015 r. odebrano wykonaną dokumentację projektowo-

kosztorysową. W dniu 27.05.2015 r. złożono do Wydziału Urbanistyki  

i Architektury UMŁ wniosek na zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe 

na wykonanie robót budowlanych. 

33.  G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”. Wydział Kultury 
W czerwcu odbył się drugi piknik rodzinny pn. Na Dzikim Zachodzie. 

Wydarzeniu uczestniczyło ok. 250 osób. 

34.  
G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników 

bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna. 
Wydział Kultury 

W czerwcu zakupiono 489 voluminów. Od początku roku do końca 

okresu sprawozdawczego zakupiono 2.571 książek na kwotę 48.108,59 

zł. Zakupiono 30 szt. zestawów komputerowych na kwotę 105.000 zł 
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35.  P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu. Wydział Kultury 

W czerwcu zakupiono 109 szt. audiobooków za 2.297,21 zł. 

Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 586 

audiobooków na kwotę 12.272,02 zł. 

36.  

P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny 

dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie 

Polesia. 

Wydział Kultury 
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i założeniami 

programowymi. 

37.  
P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek 

publicznych w dzielnicy Polesie. 
Wydział Kultury 

W czerwcu zakupiono 596 voluminów za 13.133,62 zł, z tego: 195 vol. 

dla dzieci, 300 vol. lit. pięknej dla dorosłych, 101 vol lit. pop-nauk. 

Od początku roku do końca okresu sprawozdawczego zakupiono 1.593 

książek na ogólną kwotę 35.547,78 zł. Zakupiono 36 zestawów 

komputerowych. 

38.  
B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej 

przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

W ramach realizacji zadania rozliczony został etap wykonania projektu 

przebudowy chodników i ciągów komunikacji pieszej. Wyłoniony 

został wykonawca prac. 

39.  
G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów 

w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny". 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy prac. 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy nastąpi w miesiącu lipcu. 

40.  
G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu 

kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy prac. 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy nastąpi w miesiącu lipcu. 

41.  

G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych 

poprzez zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla 

Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 
Zadanie zrealizowane. 

42.  
G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej 

Przychodni „Odrzańska”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi, trwa etap 

uzgadniania parametrów technicznych, jakie powinien spełniać sprzęt 

medyczny, który ma zostać zakupiony w ramach umowy dotacji.  

43.  
G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej 

Przychodni „Odrzańska”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 
Umowa na dotację została podpisana. 

44.  
G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego 

wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

W ramach realizacji zadania rozliczony został etap wykonania projektu 

budowlano-wykonawczego. Trwają prace związane z przygotowaniem 

ogłoszenia konkursu na wybór wykonawcy prac. 

45.  
G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni 

„Dąbrowa”. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Dostawa sprzętu w ramach 

realizowanego zadania została zakończona. Umowa na dotację została 

częściowo rozliczona.  
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46.  
P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji 

zdrowia. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

W miesiącu czerwcu zakończony został etap adaptacji pomieszczeń na 

cele prowadzenia centrum edukacyjnego, który stanowił pierwszy etap 

realizacji zadania. W miesiącu lipcu zostanie rozpoczęty właściwy etap 

realizacji zadania, tj. udostępnienie centrum mieszkańcom oraz 

prowadzenie edukacji zdrowotnej. 

47.  

P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ 

Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla 

pacjentów. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Trwa etap przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie 

wykonawcy prac i dostawcy sprzętu. 

48.  
P0100 Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt 

medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie. 

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowy z dostawcami sprzętu zostały 

podpisane i sukcesywnie są realizowane. 

49.  B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie. Zarząd Dróg i Transportu 
Otwarcie ofert odbyło się 18 marca 2015 r. Wykonawca został 

wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

50.  
G0022 Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu 

ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej. 
Zarząd Dróg i Transportu Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac. 

51.  L0001 Ulice przyjazne rowerom. Zarząd Dróg i Transportu 

ZDiT weryfikuje możliwości wprowadzenia proponowanych zmian 

w organizacji ruchu pod kątem lokalnych warunków 

na poszczególnych, wskazanych w zadaniu odcinkach. Zadanie zostało 

pilotażowo zrealizowane na Moniuszki i Roosevelta. 

52.  
L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach 

i tramwajach MPK-Łódź. 
Zarząd Dróg i Transportu 

W dniu 30 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert (realizację zadania 

powierzono MPK-Łódź Sp. z o.o.) 

53.  L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza. Zarząd Dróg i Transportu Zadanie zrealizowane. 

54.  

P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, 

przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż ul. Armii 

Krajowej. 

Zarząd Dróg i Transportu 

Otwarcie ofert odbyło się 24 kwietnia br. Wykonawca został wybrany. 

W dniu 23 czerwca br. została podpisana umowa z Wykonawcą prac 

projektowych. W miesiącu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na 

prace wykonawcze z terminem wykonania do końca listopada br. 

55.  P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini. Zarząd Dróg i Transportu 
Otwarcie ofert odbyło się 22 kwietnia 2015 r. Wybrano Wykonawcę. 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

56.  
P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy 

numerami 115 -123. 
Zarząd Dróg i Transportu Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

57.  

S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. 

woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii 

i Niemczech. 

Zarząd Dróg i Transportu 

Bez zmian (w miesiącu lipcu br. jest planowane ogłoszenie przetargu na 

roboty budowlane z terminem ich wykonania do końca października 

br.). 
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58.  
S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, 

a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf. 
Zarząd Dróg i Transportu 

Dokumentacja projektowa została opracowana. Ogłoszono przetarg na 

wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert do 3 czerwca 

br. Wykonawca robót został wybrany. W dniu 30 czerwca br. została 

podpisana umowa z Wykonawcą robót. Na dzień 7 lipca br. 

zaplanowano rozpoczęcie prac. 

59.  
W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz 

wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA. 
Zarząd Dróg i Transportu 

Otwarcie ofert odbyło się 24 kwietnia br. Wykonawca został wybrany. 

W dniu 22 czerwca br. została podpisana umowa z Wykonawcą. Prace 

rozpoczną się 15 lipca br. i według umowy potrwają 120 dni.  

60.  
W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu 

Przybyszewskiego / Piwnika ,,Ponurego". 
Zarząd Dróg i Transportu Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac. 

61.  

B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego 

na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, 

pielęgnacja zieleni. 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęło 9 ofert. 

Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty – wykonawcy 

zadania, zamawiający przesunął termin związania ofertami. 

62.  
L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, 

Mali). 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Modyfikacja leczenia wspomagającego po interpretacji wyników krwi 

niedźwiedzi, wprowadzenie dodatkowych leków chondroprotekcyjnych 

u samicy niedźwiedzia himalajskiego. 

63.  
P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym 

Lublinek. 
Zarząd Zieleni Miejskiej Wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto z nim umowę. 

64.  P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek. Zarząd Zieleni Miejskiej 
Wyłoniono wykonawców zadania i dostawcę materiału. Zawarto 

umowy na wykonanie zadania. 

65.  S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem. Zarząd Zieleni Miejskiej Zadanie zrealizowane w maju 2015 r.. 

 


